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Resumo 

 

A hemoglobina extracelular de Glossoscolex paulistus (HbGp) possui estrutura oligomérica 

composta por 144 cadeias globínicas e 36 cadeias linkers, que não possuem heme, formando uma 

bicamada hexagonal. Estudos mostraram que a HbGp possui uma alta estabilidade á variação de pH e 

presença de agentes desnaturantes, tais como, surfactantes e ureia, a 25
o
C. Com esses conhecimentos 

prévios, o presente estudo tem por objetivo avaliar a estabilidade térmica da HbGp 0,5-3,0 mg/mL, 

nas formas oxi-, meta- e cianometa-, em diferentes valores de pH. O efeito do SDS na estabilidade 

térmica da oxi-HbGp 0,5 e 3,0 mg/mL, em função do pH, será investigado também. Esses estudos 

foram realizados usando as técnicas de absorção óptica, dicroísmo circular (CD), espalhamento de 

luz dinâmico (DLS) e espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS). Os resultados de absorção 

óptica e CD revelam que o processo de desnaturação da oxi- e cianometa-HbGp, no pH 7,0, envolve 

a formação das espécies oxidadas aquo-meta-HbGp e hemicromo. O processo de desnaturação é 

próximo ao modelo de dois estados, com uma temperatura crítica (Tc) de 58-59 
o
C. No pH ácido, a 

proteína agrega a partir de 58 
o
C. A cinética de agregação da oxi-HbGp, no pH 7,0, é dependente da 

concentração de proteína e da temperatura. Os dados de DLS mostram que a meta- e cianometa-

HbGp 0,5 mg/mL, pH 7,0, desnaturam a 48 ± 1 e 56 ± 1 
o
C, respectivamente. Em pH alcalino, a 

proteína dissocia parcialmente antes de desnaturar, e o aumento da concentração de proteína faz 

aumentar o valor de Tc para a cianometa-HbGp. Dados de SAXS mostram que a oxi- e meta-HbGp, 

pH 7,0, desnaturam a 60 
o
C, apresentando valores de Rg=143±1 Å e Dmax=450±1 Å, enquanto que a 

cianometa-HbGp se mantém estável, com valores de Rg=107±1 Å e Dmax=300±1 Å. As análises das 

curvas p(r) mostram uma porcentagem crescente de dodecâmero e tetrâmero em solução, em relação 

à fração de protreína íntegra e de subunidades maiores, com o aumento do pH e da temperatura. As 

análises baseadas no programa OLIGOMER são similares às baseadas na função p(r). A presença do 

SDS induz a dissociação da oxi-HbGp 0,5 mg/mL pH 7,0. Entretanto, com 3,0 mg/mL de proteína a 

dissociação é parcial, com a sobreposição dos processos de dissociação, desnaturação e agregação, 

com o aumento da temperatura. No pH 5,0, o SDS promove a agregação da oxi-HbGp em 

temperaturas menores. As constantes cinéticas de dissociação da oxi-HbGp 0,5 mg/mL, pH 7,0 

aumentam de (0,53±0,07)x10
-4

 s
-1

 para (2,1±0,2)x10
-4

 s
-1

 na presença de 0,4 e 0,6 mmol/L de SDS a 

40 
o
C, respectivamente. Na temperatura de 42 

o
C a constante aumenta 2,6 vezes, com 0,6 mmol/L de 

SDS, comparada a 40 
o
C. A oxi-HbGp 3,0 mg/ml na presença de 0,6 mmol/L de SDS, dissocia 

parcialmente em tempos menores com o aumento da temperatura antes de agregar. Portanto, esses 

estudos mostram que a estabilidade térmica da HbGp é sensível ao aumento de pH e presença de 

SDS. A ordem de estabilidade térmica em pH alcalino é dado por: cianometa->oxi->meta-HbGp. 
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Alem disso, o processo de desnaturação é governado pelo valor do pH e dependente da concentração 

de proteína em solução. 

 

Palavras-chaves: Hemoglobina extracelular, HbGp, absorção óptica, CD, DLS, SAXS, 

temperatura, pH 

 



vii 
 

Abstract 

 

The extracellular hemoglobin Glossoscolex paulistus of (HbGp) has an oligomeric structure 

composed by 144 globin chains and 36 non globin chains (named linkers), forming a hexagonal 

bilayer. HbGp presents a high stability reagarding pH variation and the presence of denaturing 

agents, such as, for example, urea and surfactant, at 25
o
C. In this way, the present studies aim to 

evaluate the thermal stability for oxy-, meta- and cyanomet-HbGp 0.5-3.0 mg/ml, at different pH 

values. The SDS effect on the thermal stability of oxy-HbGp 0.5 and 3.0 mg / mL is also 

investigated. Optical absorption, circular dichroism (CD), dynamic light scattering (DLS) and small 

angle X-ray scattering (SAXS) techniques were emplayed for these studies. The results based on the 

optical absorption and CD spectroscopies show that the denaturation process for oxy- and cyanomet-

HbGp, at pH 7.0, involves the formation of oxidized species, such as aquo-met-HbGp and 

hemichrome. This denaturation process is very close to a two-state model, with a critical temperature 

(Tc) of 58-59 
o
C. However, in the acidic pH, the aggregation of protein occurs at 58 

o
C. The 

aggregation process kinetics for oxy-HbGp, pH 7.0, is dependent on the protein concentration and 

temperature. DLS data show that meta- and cyanomet-HbGp, 0.5 mg/mL, pH 7.0, undergo 

denaturation  at 48 ± 1 and 56 ± 1 ° C, respectively. At alkaline pH, two HbGp forms undergo partial 

dissociation before denaturation, and at higher  protein concentration, an increase of Tc values  for 

cyanomet-HbGp is observed. SAXS results show that the denaturation of oxy-and  met-HbGp occur 

at 60 
o
C, presenting  Rg=143±1 Å and Dmax=450±15 Å, while cyanomet-HbGp remains stable with 

Rg =107±1 Å and Dmax= 300±10Å, at this temperature. The p(r) curves analysis show the increase of 

dodecamer and tetramer percentages in solution, with increase of pH and temperature. The results 

using the OLIGOMER program are similar to the p(r) data analysis.  For oxy-HbGp 0.5 mg/mL pH 

7.0, in the presence of SDS, oligomeric dissociation before denaturation is observed. However, with 

3.0 mg/ml of protein the dissociation process is slower, showing an overlap of the dissociation, 

denaturation and aggregation processes in the system, with increase of temperature. At pH 5.0, SDS 

promotes the aggregation of oxy-HbGp at lower temperatures, as compared to the absence of 

surfactant. The kinetic dissociation constant values for oxy-HbGp 0.5 mg/mL increase from (0.53 ± 

0.07) x10
-4

 s
-1

 to (2.1 ± 0.2) x10
-4

 s
-1

, in the presence of 0.4 and 0.6 mmol/L SDS at 40 ° C, 

respectively. At 42 
o
C the dissociation constant value increases 2.6-fold, with 0.6 mmol/L SDS, as 

compared to 40 
o
C. For oxy-HbGp 3.0 mg/ml, in the presence of 0.6 mmol/L SDS, the oligomeric 

dissociation is smallest occurring in shorter times with increasing temperature before aggregation. 

Therefore, these studies show that the thermal stability of HbGp is sensitive to the pH variation and 

the presence of SDS. At alkaline pH, the order of thermal stability is the following: cyanomet->oxy-
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>met-HbGp. Furthermore, the denaturation process is governed by the pH value, being dependent on 

the protein concentration in solution. 

  

Keywords: Extracellular hemoglobin, HbGp, optical absorption, CD, DLS, SAXS, temperature, pH 
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DLS- Espalhamento de luz dinâmico; do Inglês “Dyanamic light scattering” 

Dh - Diâmetro hidrodinâmico;  

SAXS- Espalhamento de raio X a baixo ângulo; do Inglês “Small-angle X-ray scattering”; 

Rg- Raio de giro da partícula; 

Dmax- Dimensão máxima da partícula (Å); 

I(0)- Intensidade de espalhamento de raio X da partícula quando q é igual a zero; 

SDS- Dodecil sulfato de sódio; do Inglês “Sodium dodecil sulfate” 

CTAC- Cloreto de cetiltrimetilamônio; do Ingês “cetyltrimethylammonium chloride” 

12(abcd)3L3- Estequiometria para a estrutura íntegra da HbGp e HbLt; 

6(abcd)3L3- Uma metade da bicamada hexagonal da HbGp e HbLt; 

(abcd)3L3- Dodecâmero de cadeis globinicas mais três cadeias linkers (protômero);  

(abcd)3- Dodecâmero; 

(abcd)- Tetrâmero; 

(abc)- Trímero; 

(d)- Monômero d; 

Dz- Coeficiente de difusão médiodas moléculas de proteína em solução; 

Dp-Coeficiente de difusão da proteína íntegra no início; 

D-Coeficiente de difusão médio de todas as especies dissociadas em solução no limite de tempo 

longo (infinito); 

Dh,0- Diâmetro hidrodinâmico da proteína antes no início do processo de agregação;  
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t0- “Lag period” tempo requerido para o processo de agregação da proteína seja iniciado; 

t2D- Tempo necessário para que o valor do diâmetro hidrodinâmico seja duplidado; 
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Capítulo 1 

 

 

 

Introdução 

 

 

Neste capítulo é apresentada uma descrição das 

características estruturais e funcionais das proteínas 

e da hemoglobina extracelular de Glossoscolex 

paulistus (HbGp), assim como, dos principais 

estudos já realizados com essa hemoglobina. Os 

estudos descritos nessa secção foram realizados com 

a HbGp, em diferentes valores de pH, concentração 

de proteína, temperatura e presença de surfactante, a 

25
o
C. 
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1.0 Introdução  

1.1 Proteínas  

As proteínas são uma classe de biomoléculas que desempenham diferentes atividades 

biológicas, tais como a defesa, catálise, proteção, transporte, entre outras, em vários sistemas de 

organismos vivos, [1,2]. Dentro dessa numerosa classe de proteínas encontram-se as hemoglobinas 

que são responsáveis pelo transporte de moléculas como o oxigênio (O2) e dióxido de carbono 

(CO2) entre os pulmões e os tecidos, uma função que é essencial ao funcionamento do organismo. 

Um exemplo de hemoproteína bastante estudada é a hemoglobina humana e o citocromo c, que 

possuem elevada especificidade de funções, numa grande variedade de seres vivos [1,2]. Apesar de 

amplamente estudadas, as hemoproteínas ainda permanecem intrigantes sob vários aspectos físico-

químicos [1,2]. 

 A estrutura das hemoproteínas possui dois domínios químicas distintos, as cadeias 

polipeptídicas, e o grupo heme (Fig. 1A). O grupo heme é constituído por uma protoporfirina (parte 

orgânica) e um átomo de ferro central (parte inorgânica) coordenado a quatro átomos de nitrogênio 

do macrociclo protoporfirínico (Fig. 1B). O ferro do grupo heme é o responsável pela coloração 

marrom avermelhada característica das hemoproteínas em solução aquosa [1,2]. Ele está localizado 

na globina dentro de uma cavidade proteica denominada de “bolsão hidrofóbico” onde o átomo de 

ferro se encontra ligado aos quatro anéis pirrólicos do macrociclo numa conformação coplanar 

[1,2]. 

No desenvolvimento da sua função fisiológica, que é o transporte de oxigênio de forma 

efetiva e eficiente, a hemoglobina possui grande afinidade pelo O2 nos pulmões, e quando chega aos 

tecidos essa afinidade diminui drasticamente, liberando a molécula de oxigênio facilmente [1,2]. 

Esse mecanismo de afinidade da hemoglobina pelo O2 é regulado pelo pH sanguíneo e a saturação 

de oxigênio. Nos pulmões o pH do sangue é mais básico (pH=7,6) e a saturação de oxigênio é 

máxima, enquanto que, nos tecidos o pH é um pouco mais ácido (pH=7,2), e a pressão é mais baixa, 

e consequentemente a afinidade é menor. Além disso, a hemoglobina liga o O2 de forma 

cooperativa, de forma que, a ligação de uma molécula de O2 em um dos grupos heme dos quatro 

monômeros do tetrâmero facilita a ligação de outras moléculas de O2 nos demais hemes (Fig. 1A). 

Da mesma forma, a liberação também ocorre de forma cooperativa: a liberação de uma molécula de 

O2 facilita à liberação das demais moléculas dos outros três monômeros (Fig. 1A, [1,2]). Assim, 
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essas propriedades intrínsecas das hemoproteínas relacionadas à sua estrutura-atividade, tornam 

viável a vida aeróbica [1,2]. 

 

Figura 1: Representação esquemática da estrutura da hemoglobina humana (A) e estrutura do grupo heme (B) 

(figura adaptada da referência [1]).  

 

 

Fonte: Voet, D.; Voet, J.G. Bioquímica. Porto Alegre. Artemed, 2006. Tradução de A.B.G. da Veiga. et all. 3ª 

ed.1616 p. 

1.2 Hemoglobina extracelular de Glossoscolex paulistus (HbGp) 

A hemoglobina extracelular gigante de Glosscoslex paulistus (HbGp) apresenta uma 

estrutura oligomérica altamente organizada, composta por 144 cadeias polipeptídicas com grupo 

heme (globinas) e 36 cadeias polipeptídicas sem grupos heme, que são chamadas de cadeias linkers 

(L), com uma massa molecular total de 3,6 MDa [3-5]. A estrutura oligomérica da HbGp é formada 

por dois discos hexagonais, sobrepostos formando uma bicamada hexagonal (Fig. 2A). A 

dissociação dessa estrutura pode dar origem a doze unidades de massa molecular 1/12 da molécula 

íntegra, de cerca de 300 kDa (Figs. 2B e 2C, [3,6]). Essas estruturas por sua vez, são compostas por 

quatro subunidades, globinas, denominadas de cadeias a, b, c e d, sendo que a, b e c estão ligadas 

por ligação dissulfeto formando um heterotrímero (abc) e a subunidade d mantém-se por ligações 

não covalentes (Fig. 2D [3,6]). Além destas quatro subunidades que contêm o grupo heme, a HbGp 

possui três cadeias polipeptídicas distintas que não tem grupo heme, denominadas de linkers (L Fig. 

2B). O papel das subunidades linkers está provavelmente relacionado com a manutenção da 

estrutura íntegra na forma de bicamada hexagonal [7-9].  

A HbGp possui estrutura oligomérica semelhante à da hemoglobina extracelular de 

Lumbricus terrestris (HbLt), que vem sendo estudada por vários grupos de pesquisadores, e possui 
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a estrutura cristalográfica resolvida [3-10]. De acordo com o modelo de Vinogradov [11] essas 

hemoglobinas gigantes seguem a estequiometria 12(abcd)3L3 para a estrutura íntegra. A 

similaridade entre HbGp e HbLt está baseada em estudos espectroscópicos, hidrodinâmicos e 

cristalográficos [5-20]. Estudos por MALDI-TOF-MS, por exemplo, com as subunidades da HbGp 

confirmam essa similaridade com a HbLt, através de comparação das massas das diferentes 

subunidades. Observado que o monômero d possui uma massa molecular (MM) em torno de 16,6 

kDa, o trímero abc apresenta MM de 52 kDa, e as cadeias linkers tem MM na faixa de 26-32 kDa. 

Esses valores são similares àqueles reportados para a HbLt [3,5,6,11,12]. Estudos com a HbLt 

sugerem que a unidade funcional no processo de oxigenação é o dodecâmero, devido a que essa 

estrutura apresenta coeficiente de Hill similar à estrutura íntegra [2,16,17].  

 

Figura 2: Representação esquemática da hierarquia da estrutura oligomérica da HbGp, obtida por estudos  

cristalográficos. A estrutura da HbGp íntegra (A) é composta por doze protômeros (B), cada um deles contendo 

uma estrutura de globinas dodecamérica, e três subunidades sem grupo heme (linkers), (abcd)3L3. A estrutura 

dodecamérica (C) é composta por quatro tipos de cadeias de globina: a, b, c e d. As quatro cadeias globinas estão 

associados como um hetero-tetrâmero (D), onde a, b, e c formam um trímero, com os monômeros ligados por 

ligações dissulfeto [3].  

12(abcd)3L3

(abcd)3L3

(abcd)3
(abcd)

 

Fonte: TABAK, M.; CARVALHO, F. A. O.; CARVALHO, J. W. P.; BACHEGA, J. F. R;. SANTIAGO, P.S. Recent new 

characterizations on the giant extracellular hemoglobin of Glossoscolex paulistus and some other giant 

hemoglobins from different worms. In: INNOCENTIN, A. (Ed.) Stoichiometry and research – the importance of 

quantity in Biomedicine. Rijeka, Croatia: In Tech, 2012. v.1, p.337-356. 

1.3 Surfactantes iônicos 

Os surfactantes são compostos que possuem estrutura química composta por duas partes 

distintas, uma parte carbônica apolar e um grupo carregado polar. A parte apolar é formada por uma 
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cadeia carbônica alifática ou aromática, que é pouco solúvel em água, e a parte polar corresponde a 

grupos carregados, que podem ser o grupo fosfato, amino, sulfato e carboxil [21]. Os surfactantes 

são compostos que formam estruturas organizadas espontaneamente em solução aquosa, conhecidas 

como micelas. O tamanho e a forma das micelas depende de alguns fatores, tais como o pH, 

temperatura, tamanho da cadeia carbônica, concentração, força iônica do meio, entre outros [21]. 

Em baixas concentrações os surfactantes mantêm-se na forma monomérica em solução; quando em 

altas concentrações eles formam micelas. A concentração mínima de surfactante requerida para que 

haja formação das primeiras micelas é denominada concentração micelar crítica (cmc), que varia de 

acordo com o tamanho da cadeia carbônica, tipo de carga e condições de meio, como a presença de 

sal e outras substâncias [21]. Na micela as estruturas hidrofóbicas, ou seja, as cadeias carbônicas do 

surfactante fazem contato entre si e os grupos polares interagem com o solvente aquoso na 

superfície.  

A classificação dos surfactantes é feita de acordo com o tipo de carga presente na parte 

hidrofílica e pelo tamanho da cadeia hidrofóbica ou carbônica. Dessa forma, eles podem ser 

aniônico, catiônico ou zwiteriônico. Na Figura 3 são mostradas as estruturas químicas dos 

surfactantes, aniônico, dodecil sulfato de sódio (SDS) e, catiônico, cloreto de cetiltrimetilamônio 

(CTAC). 

 Estudos da interação proteína-surfactante na área de biofísica molecular são frequentes, 

visando à obtenção de informações relacionadas à estrutura e atividades de proteínas principalmente 

as globulares. Esses estudos de interação proteína-surfactante constituem uma abordagem 

interessante, e de grande relevância interdisciplinar, uma vez que, os surfactantes são largamente 

empregados em bioquímica e biotecnologia para a solubilização proteica, purificação e 

caracterização de proteínas. Desta forma, estudos da interação de proteínas com surfactantes, em 

várias faixas de concentração e pH, proporciona a obtenção de informação significativa a respeito 

do arranjo estrutural, de uma globina [19, 21-25]. 

 

Figura 3: (A) Estrutura química do surfactante aniônico dodecil sulfato de sódio (SDS) , do inglês sodium 

dodecyl sulfate) e, (B) catiônico, cloreto de cetiltrimetilamônio (CTAC), do Inglês (cetyltrimethylammonium 

chloride) . 
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Tanford, C. The hydrofobic effect-formation of micelles and biological membranes. John Wiley and Sons, 

New York, 1973. 233 p. 
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1.4 Estudos de interação da hemoglobina extracelular de Glossoscolex paulistus (HbGp) com os 

surfactantes iônicos, dodecil sulfato de sódio (SDS) e cloreto de cetiltrimetilamônio (CTAC) a 

temperatura ambiente 

Estudos por absorção óptica, fluorescência e espalhamento de luz estático com a oxi-HbGp 

em pH 7,0, na presença de SDS, a 25 
o
C, mostram que o surfactante induz a dissociação 

oligomérica da macroproteína, em concentrações acima da concentração micelar crítica (cmc, [24]). 

Esse processo de dissociação oligomérica da HbGp é acompanhado pela formação de espécies 

oxidadas, tais como a meta-HbGp, o hemicromo e pentacoordenada (Fig. 4,[24]). Na forma nativa 

íntegra da oxi-HbGp, o ferro do grupo heme se encontra na forma reduzida, ou seja, no estado Fe
+2

 

e a sexta coordenação do metal é ocupada por uma molécula de oxigênio (O2, Fig. 4A).  Na meta-

HbGp o ferro do grupo heme encontra-se oxidado Fe
+3

 e a sexta corrdenação é ocupada por uma 

molécula de água (H2O, Fig. 4B). No hemicromo o ferro também se encontra na forma oxidade e a 

sexta coordenação é coupada pelo resídua histidina distal, enaquanto que, na forma 

pentacoordenada a sexta coordenação do mental se encontra momentaneamente desocupada (Figs. 

4C e 4D).   

 

Figura 4: Representação esquemática das mudanças no estado de oxidação e na sexta coordenação do ferro do 

gurpo heme para a oxi-HbGp, quando essa hemogobina gigante sofre dissociação oligomérica.  

 

 

 

O processo de dissociação oligomérica da HbGp induzido por SDS, no pH 7,0, a 25 
o
C 

também foi estudado por espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS, [19]). Esses estudos 

mostram que na ausência do surfactante, a curva de SAXS da HbGp apresenta três ombros em 
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valores de q iguais a 0,04 Å
-1

, 0,07 Å
-1

 e 0,12 Å
-1

. Esses ombros são característicos da proteína na 

forma enovelada (nativa). Além disso, a HbGp na forma não dissociada possui valores dos 

parâmetros estruturais raio de giro (Rg) e dimensão máxima (Dmax) de 107 e 300 Å, 

respectivamente, [19]. Nesses estudos, observa-se que a oxi-HbGp começa a dissociar na 

concentração de SDS 2 mmol/L, com uma perda de intensidade da curva de SAXS, assim como, 

dos ombros característicos da forma íntegra. Na presença de 20 mmol/L de surfactante, a oxi-HbGp 

dissocia-se completamente sendo caracterizada por um Rg de 24 Å [19]. 

Estudos com o CTAC mostram que concentrações de surfactante na faixa entre 0,1 e 1 

mmol/L, induzem a agregação da HbGp seguida pela re-dissolução dos agregados proteína-

surfactante em concentrações maiores do surfactante [12,24]. Essa diferença de interação do SDS e 

CTAC com a HbGp é atribuída ao fato que acima do ponto isoelétrico (pI=5,5), no pH 7,0, a 

proteína encontra-se carregada negativamente. Nesse pH, a interação do CTAC que é catiônico com 

a HbGp, é mais forte mesmo em baixas concentrações, levando à neutralização parcial das cargas 

da proteína, e induzindo a formação de agregados [12,24]. Além disso, a interação dos surfactantes 

CTAC e SDS com a estrutura oligomérica da HbGp também foi estudada por MALDI-TOF-MS 

[12]. Neste estudo foi observado que até 10 moléculas de CTA
+
 ligam-se à subunidade d. 

Entretanto, não são observadas evidências que o SDS liga-se a HbGp. Dessa forma, esses estudos 

não mostram claramente a ligação do SDS à HbGp, sugerindo que a interação HbGp-SDS é menos 

efetiva quando comparada à interação HbGp-CTAC [12]. 

1.5 Estabilidade térmica da hemoglobina extracelular de Glossoscolex paulistus (HbGp) 

Estudos com variação de temperatura usando a técnica de espalhamento dinâmico de luz 

(DLS) mostram que a oxi-HbGp, em pH 7,0, mantém-se estável até 52 
o
C, com um diâmetro 

hidrodinâmico constante de 27 nm. Acima dessa temperatura, ocorre a desnaturação com a 

formação de agregados, com tamanhos em torno de 65 nm. No pH alcalino (valores de pH 8,0 e 

9,0), a temperatura induz a dissociação oligomérica da HbGp em temperaturas próximas a 44 
o
C, 

formando espécies com Dh de 10 nm, o que é consistente com o diâmetro da mistura de subunidades 

em solução, com a posterior desnaturação das mesmas em temperaturas maiores [13-15]. No meio 

ácido, a HbGp também é bastante estável sofrendo desnaturação térmica acima de 60 
o
C, sendo a 

desnaturação acompanhada pela formação de agregados bem maiores de 260 a 3000 nm [13,14].  
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Além disso, estudos por calorimetria diferencial de varredura (DSC) mostram termogramas 

com uma única transição bem cooperativa e temperatura crítica de desnaturação de 60 
o
C, para a 

oxi-HbGp, no pH 7,0. Quando em meio alcalino (pH=8,0) a oxi-HbGp possui termograma com 

duas transições, em 50 e 58 
o
C, respectivamente. As duas transições sugere que a proteína sofre 

dissociação oligomérica antes da desnaturação, sendo a primeira transição atribuída ao processo de 

dissociação e a segunda a desnaturação das subunidades dissociadas [14,15]. Estudos por DSC 

também mostram que o processo de desnaturação térmica da HbGp é cineticamente controlado e 

dependente da concentração, ou seja, a medida que a razão de aquecimento e a concentração de 

proteína aumentam, a temperatura de desnaturação desloca-se para valores maiores. No meio ácido, 

a HbGp é consideravelmente  mais estável sofrendo desnaturação térmica acima de 65 
o
C, sendo 

que o processo de desnaturação envolve o fenômeno de agregação [26]. Além disso, estudos de 

reversibilidade do processo de desnaturação térmica, utilizando DSC, mostram que a oxi-HbGp é 

parcialmente reversível no pH 7,0. Essa reversibilidade parcial deve-se a que, quando a HbGp é 

aquecida a 59 
o
C, e em seguida é resfriada a 25 

o
C, 64 ± 5% da proteína enovelada é restabelecida. 

Um segundo ciclo de aquecimento a temperaturas maiores que 59 
o
C leva a desnaturação da 

proteína de forma irreversível [26]. Os estudos prévios também mostram que temperatura crítica de 

desnaturação da oxi-HbGp e dependente da razão de aquecimento, uma vez que, o valor da 

temperatura crítica é deslocado de 58 para 62 
o
C, quando a razão de aquecimento é aumentada de 

0,5 para 1,5 
o
C/min [15]. 

Embora, nos últimos anos, tenham sido realizados alguns estudos sobre a estabilidade 

oligomérica da HbGp, na presença de surfactante, a temperatura ambiente, e da estabilidade térmica 

em diferentes condições de pH [13,14,23,24], ainda são desconhecidos os efeitos da temperatura na 

estrutura secundária e terciária durante o processo de desnaturação. Estes efeitos sobre a oxi-, meta- 

e cianometa-HbGp, em diferentes valores de pH, e na presença de pequenas concentrações de SDS 

constituem um objeto interesante de pesquisa na área de interação HbGp-surfactante. Nesse 

contexto, na presente tese de doutorado são apresentados estudos de estabilidade térmica para 

HbGp, nas formas oxi-, meta- e cianometa-, em meio ácido, neutro e alcalino, na ausência e 

presença do surfactante aniônico SDS. Os estudos foram realizados usando as técnicas de absorção 

óptica, CD, DLS e SAXS. Esses estudos mostram que, em meio ácido, na presença e ausência de 

SDS, a HbGp desnatura em altas temperaturas, formando agregados grandes. No pH 7,0, a oxi-, 

meta- e cianometa-HbGp sofrem dissociação oligomérica, na presença de SDS, com o aumento da 

temperatura, antes do processo de desnaturação e agregação. Em meio alcalino, a HbGp dissocia 

completamente com o aumento de temperatura antes de desnaturar. 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

No presente capítulo são apresentados os objetivos 

geral e específico, almejado pelos estudos realizados 

com a hemoglobina extracelular de Glossoscolex 

paulistus (HbGp) no presente trabalho.  
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2.0 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo tem como objetivo investigar a estabilidade térmica da oxi-HbGp na 

forma íntegra em relação aos processos de dissociação oligomérica, desnaturação e agregação, em 

diferentes condições de pH, e na ausência e presença de SDS, em diferententes valores de pH. Estes 

estudos permitirão avaliar os processos de dissociação, desnaturação e agregação, possibilitando a 

compreensão melhor desses fenômenos e a obtenção de valores de temperatura crítica (Tc) e 

variação de entalpia aparente (ΔHapp) e de parâmetros cinéticos.  

2.2 Objetivos específicos 

1) Estudar o processo de desnaturação térmica da oxi- e cianometa-HbGp, na ausência de 

surfactante, em meio ácido e neutro, através das técnicas de absorção óptica e dicroísmo circular 

(CD). Além disso, obter os valores de temperatura crítica (Tc) e variação de entalpia aprente (ΔHapp) 

associadas ao processo de desnaturação induzido pela temperatura. 

2) Estudar por SAXS os processos de dissociação oligomérica e desnaturação para a oxi-,meta- e 

cianometa-HbGp, em função do pH. Estimar com base nas curvas experimentais de SAXS e da 

função p(r), a porcentagem das subunidades da HbGp dissociadas em solução, induzida pelo 

aumento da temperatura, em meio alcalino (pH 8,0 e 9,0). 

3) Investigar o efeito da concentração de proteína na estabilidade térmica, em diferentes valores de 

pH, e na cinética de agregação da oxi-HbGp, pH 7,0, usando DLS. 

 4) Estudar a estabilidade térmica  da oxi-HbGp, na presença de SDS, em pH 5,0 e 7,0 monitorando 

os processos de dissociação oligomérica, desnaturação e agregação, usando DLS e SAXS, no 

intervalo de temperatura de 25 a 70 
o
C. 

5) Estudar a cinética de dissociação oligomérica da oxi-HbGp, em pH 7,0, na presença do SDS, em 

diferentes temperaturas e concentrações de proteína, usando DLS.  
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Capítulo 3 

 

 

 

 

Materiais e métodos 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada uma breve descrição 

das técnicas de absorção óptica, dicroísmo circular 

(CD), espalhamento dinâmico de luz (DLS) e 

espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS). 

Também são descritos os procedimentos de 

preparação das amostras, da realização das medidas, 

e de análise dos dados coletados.  
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3.0 Materiais e métodos 

3.1 Extração e purificação da hemoglobina de Glossoscolex paulistus (HbGp)  

A HbGp é obtida pela extração da hemolínfa do anelídeo Glossoscolex paulistus, através 

de um corte no dorso do animal após o mesmo ser anestesiado em atmosfera de éter etílico (Fig. 5). 

Ao sangue coletado é adicionada solução anticoagulante de citrato de sódio e ácido cítrico 0,10 

mol/L [3,13-15]. Após a coleta, o sangue extraído é centrifugado por 15 min a 2500 rpm para 

remoção de possíveis impurezas sólidas. Em seguida é ultracentrifugado por um período de 3 horas 

a 250.000 x g, a 4 
o
C. Após o processo de ultracentrifugação a proteína é obtida na forma de 

“pellet” (hemoglobina sedimentada no fundo do tubo). O “pellet” é re-suspendido em um volume 

mínimo de tampão Tris-HCl 100 mmol/L pH 7,0. Como processo final de purificação, a 

hemoglobina é filtrada em coluna de gel de Sephadex G-200, obtendo-se a proteína pura na forma 

oxi-HbGp. A concentração da oxi-HbGp foi determinada espectrofotometricamente utilizando o 

coeficiente de extinção molar ε415nm = 5,5 ± 0,8 (mg / ml)
-1

cm 
-1

 [13].  

O anelídeo Glossoscolex paulistus é encontrado no interior do estado de São Paulo, mais 

especificamente nos municípios de Rio Claro e Piracicaba.  

 

Figura 5: Anelídeo Glossoscolex paulistus após ter sido anestesiado em atmosfera de éter etílico. 

 

3.2 Preparação das formas oxidadas, meta- e cianometa-HbGp 

Para preparar as formas oxidadas meta- e cianometa-HbGp, ferricianeto de potássio, 

K3[Fe(CN)6], na razão de cinco vezes a concentração de heme foi adicionado, a uma alíquota de 

oxi-HbGp (Figs. 6A e 6B). O excesso de ferricianeto de potássio é importante para assegurar que 

todos os átomos de ferro do grupo heme da oxi-HbGp (Fe
+2

) sejam oxidados formando a meta-
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HbGp (Fe
+3

). Após 2 h da adição do K3[Fe(CN)6] a HbGp se encontra na forma meta-HbGp. Então, 

o excesso de ferriciante é removido por diálise contra tampão tris-HCl, 100 mmol/L, pH 7,0 a 4 
o
C. 

Para obtenção da cianometa-HbGp, cianeto de potássio (KCN) é adicionado a uma alíquota 

de meta-HbGp, na mesma razão estequiométrica do K3[Fe(CN)6], e a solução é incubada por 2 h 

(Figs.6B e 6C). Em seguida, o excesso de KCN é removido através de diálise em tampão tris-HCl 

100 mmol/L, em pH 7,0, a 4 
o
C. Assim, obtém-se a HbGp na forma cianometa-HbGp. As 

concentrações da meta- e cianometa-HbGp foram determinadas espectroscopicamente por absorção 

óptica usando ε405nm = 4,1 ± 0,8 (mg / ml)
-1

cm 
-1

 e ε420 nm = 4,8 ± 0,8 (mg / ml)
-1

cm 
-1

, 

respectivamente [13]. 

 

Figura 6:  Representação esquemática dos passos para a obtenção das formas oxidadas meta- e cianometa-

HbGp, partindo da forma oxi-HbGp. (A) oxi-, (B) meta- e (C) cianometa-HbGp. 

 

 

3.3 Medidas de absorção óptica, dicroísmo circular (CD), espalhamento de luz dinâmico (DLS) e 

espalhamento de raio X a baixo ângulo (SAXS) 

As medidas de absorção óptica foram realizadas usando um espectrofotômetro UV-1601 

da Shimadzu, equipado com controlador de temperatura com capacidade de operação na faixa de 10 

a 70 
o
C, com precisão de 0,1 

o
C. As medidas foram realizadas na faixa de comprimento de onda de 

250 a 700 nm. A concentração de oxi- e cianometa-HbGp usada foi 0,2 mg/mL, em tampão misto 

de fosfato monobásico e dibásico de sódio 30 mmol/L, nos valores de pH 5,0, 6,0 e 7,0. O não uso 
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do tampão acetato de sódio (pH 5,0 e 6,0) nas medidas espectroscopicas devi-se ao fato do mesmo 

absorver na região do UV. 

As medidas de CD foram realizadas no Laboratório de Espectroscopia e Calorimetria 

(LEC), do Laboratório Nacional de Luz Sincontron (LNS) e no Instituto de Física de São Carlos 

(IFSC), usando espectropolarímetros modelo J-815 da Jasco equipados com controlador de 

temperatura (Peltier) com capacidade de operação na faixa de temperatura de 10 a 90 
o
C. As 

medidas na região das ligações peptídicas foram realizadas na faixa de comprimento de onda de 

195-250 nm, e na região do grupo heme, de 250-500 nm. O tempo de resposta foi de 4 s, velocidade 

de varredura de 100 nm/min (região peptídica) e 200 nm/min (região do grupo heme), com intervalo 

de 0,5 nm por ponto.  

As amostras da oxi- e cianometa-HbGp foram preparadas nos valores de pH 5,0, 6,0 e 7,0, 

no mesmo tampão e valores de pH usados nos experimentos de absorção óptica. A concentração de 

proteína foi 0,2 mg/L para as medidas na região das ligações peptídicas e 3,0 mg/mL para medidas 

na região do grupo heme. O intervalo de temperatura estudada foi de 20 a 80 
o
C, com um ponto a 

cada 2 
o
C e velocidade de aquecimento de 1 

o
C/min e 300 segundos de estabilização em cada 

temperatura. 

As medidas de DLS foram realizadas usando um equipamento com ângulo de 

espalhamento fixo em 173
o
, da Malvern, Modelo Nano Zeta Size, que dispõe de um laser com 

comprimento de onda em 633 nm, com controlador de temperatura com precisão de 0,1 
o
C.  

As amostras de oxi-, meta- e cianometa-HbGp foram preparadas no intervalo de pH de 5,0 

a 8,0 em tampão fosfato-borato-acetato 30 mmol/L. O volume de amostra preparada para cada 

medida foi de 2 mL e a concentração de HbGp de 0,5, 1,0 e 3,0 mg/mL. As amostras foram filtradas 

com filtro de poro 0.45 m (Millipore, Whatman, USA) diretamente na cubeta de vidro apropriada 

para as medidas de espalhamento de luz, para evitar a presença de contaminantes (“dust”), que 

podem levar a resultados de espalhamento de luz parciais e incorretos, afetando a determinação das 

dimensões das partículas espalhadoras na solução. Os estudos de cinética de agregação com a oxi-

HbGp foram realizados com 0,5, 1,0 e 3,0 mg/mL, no pH 7,0, no intervalo de temperatura de 50 a 

54 
o
C. Os estudos de “melting point” na presença de SDS, foram realizados na faixa de 

concentração de 0,0 a 0,6 mmol/L, no intervalo de temperatura de 20 a 70 
o
C. Todas as medidas de 

“melting” foram realizadas com razão de aquecimento 1 
o
C/min e 300 segundos de estabilização em 

cada temperatura. Os estudos de dissociação oligomérica da oxi-HbGp na presença de SDS, foram 

realizados na faixa de temperatura de 40 a 54 
o
C, para as concentrações de proteína 0,5 e 3,0 

mg/mL, no pH 7,0.  
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As medidas de SAXS foram realizadas no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 

(LNLS), nas linhas de luz SAXS 1 e SAXS 2. As linhas de SAXS são equipadas com um detector 

bidimensional (MarCCD) e a distância amostra – detector utilizada foi de 1500 mm, possibilitando 

coletar as curvas de espalhamento no intervalo de q entre 0.01 a 0.25 Å
−1

.  

As amostras de oxi-, meta- e cianometa-HbGp foram preparadas na concentração de 3,0 

mg/mL, em tampão acetato-fosfato-borato de sódio 30 mmol/L na faixa de pH de 5,0 a 9,0, na 

ausência e presença de 0,2 e 0,4 mmol/L do surfactante SDS, no intervalo de temperatura de 20 a 60 

o
C. As curvas de espalhamento do tampão também foram coletadas e subtraídas das curvas de 

espalhamento da proteína, na presença e ausência de SDS. Estudos anteriores [19] mostraram que 

concentrações de SDS menores que 2 mmol/L produzem curvas de espalhamento idênticas as do 

tampão puro.  

3.3.1 Análises dos dados de absorção óptica e dicroísmo circular (CD) 

São descritos na literatura [27-30] vários modelos e equações que permitem obter 

parâmetros termodinâmicos do processo de desnaturação de proteínas. Esses modelos tem por base 

a condição de equilíbrio entre os estados nativo (proteína enovelada) e desnaturado (proteína 

desenovelada) e como ele é afetado por perturbações externas, tais como variações de pH, 

temperatura, adição de agentes caotrópicos ou surfactantes. No modelo de dois estados, as duas 

formas, nativa N e desnaturada D da proteína coexistem em equilíbrio no sistema, como mostra a 

equação abaixo [27-30]. 

N ←
→ D (1) 

 

A quantidade de proteína em cada estado pode ser definida pelas frações do estado nativo 

(FN) e do estado desnaturado (FD). A fração de proteína no estado nativo ou desnaturado pode ser 

expressa através de um parâmetro espectroscópico que está sendo usado para monitorar o processo 

de desenovelamento, como, por exemplo, o valor de elipticidade ou absorbância (equação 2, [28, 

30]): 

𝐹𝐷 =   
∆𝜃𝑁 − ∆𝜃𝑋
∆𝜃𝑁 − ∆𝜃𝐷

   

 (2) 
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Onde FD é a fração de proteína desenovelada (desnaturada), ΔθN é a elipticidade ou a absorbância da 

proteína no estado nativo (N), ΔθX é a elipticidade ou a absorbância em uma determinada 

temperatura T, e ΔθD é a elipticidade ou a absorbância da proteína no estado desnaturado (D), 

assumindo como sendo correspondente a temperatura final (máxima), onde a proteína está 100 % 

desenovelada. 

A energia livre envolvida (ΔG) no processo de desnaturação pode ser relacionada com a 

constante de equilíbrio KND com base na equaçãos 3: 

 

𝐾𝑁𝐷 =  
[𝐷]

[𝑁]
 →  𝐾𝑁𝐷 =  

𝐹𝐷

𝐹𝑁
=  𝐹𝐷 + 𝐹𝑁 = 1  
 (3) 

e, como temos a condição que 

 

  
𝐹𝐷 + 𝐹𝑁 = 1 

 (4) 

 

logo, podemos escrever que: 

𝐾𝑁𝐷 =
𝐹𝐷
𝐹𝑁

=
𝐹𝐷

1− 𝐹𝐷
=   

∆𝜃𝑁 − ∆𝜃𝑋
∆𝜃𝑋 − ∆𝜃𝐷

  
 (5) 

 

A variação da energia livre de desnaturação, ΔGND, está relacionada com a variação de 

energia livre padrão de desnaturação, ΔG°ND, e a constante de equilíbrio KND, de acordo com a 

equação 6 [29]. 

∆𝐺𝑁𝐷 = ∆𝐺𝑁𝐷
𝑜 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑁𝐷      (6) 

 

onde R (8,314 J K
-1

 mol
-1

 ou 1,9870 cal K
-1

 mol
-1

) é a constante universal dos gases, e T, a 

temperatura absoluta, é dada em Kelvin. Como no equilíbrio ΔGND é zero, a equação 6 pode ser re-

escrita da seguinte forma:  

∆𝐺𝑁𝐷
0 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑁𝐷  

 (7) 

 

Da relação entre a energia livre de Gibs e a entalpia e entropia, temos que: 

 

∆𝐺𝑁𝐷 = ∆𝐻𝑁𝐷 − 𝑇∆𝑆𝑁𝐷  
(8) 
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Que nos leva à equação de van’t Hoff (equação 9), que pode ser usada para determinação da 

variação de entalpia e de entropia a partir das constantes de equilíbrio de desnaturação da proteína 

desde que haja uma relação linear entre ln KND e o inverso da temperatura absoluta, o que presume 

que ΔHND não seja dependente da temperatura. Essa equação descreve o processo de 

desenovelamento térmico de uma dada proteína, que segue o modelo de dois estados, pode ser 

escrita como mostrado abaixo [27-30]:  

 

𝑙𝑛𝐾𝑁𝐷 = −  
∆𝐻𝑁𝐷
𝑅

 .  
1

𝑇
 +   

∆𝑆𝑁𝐷
𝑅

  
 (9) 

 

 

Onde ΔHND e ΔSND são definidas nas equações 10 e 11, respectivamente:  

 

∆𝐻𝑁𝐷 = 𝐶𝑝𝑁𝐷∆𝑇 
 (10) 

 

∆𝑆𝑁𝐷 = 𝐶𝑝𝑁𝐷 . ln  
𝑇

𝑇𝑐
  

(11) 

 

Dessa forma, baseado nas equações apresentadas acima, é deduzida a equação 12, levando 

em consideração o modelo de dois estados. Através dessa equação são obtidas as variações de 

entalpia (ΔHapp) e de capacidade calorífica (ΔCpapp) do processo de desnaturação térmica, assim 

como a temperatura crítica (Tc) de desnaturação da proteína. Nesse caso é assumido que a 

desnaturação da proteína segue um modelo de dois estados. Em sistemas que possuem processo de 

desnaturação irreversível ou parcialmente reversível, que é o caso da HbGp, a variação de entalpia e 

de capacidade calorífica são denominadas de aparentes (ΔHapp e ΔCpapp). A equação 12 é 

amplamente usada para ajustar dados de CD, absorção óptica e fluorescência, num dado 

comprimento de onda específico, para a obtenção de parâmetros termodinâmicos associados ao 

processo de desnaturação térmica [30]: 
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𝑦 =

 

 
 
 
  𝑦𝐹. +𝑚𝐹 .𝑇 +  𝑦𝑈 +𝑚𝑈 .𝑇 . exp  

∆𝐻𝑎𝑝𝑝  
𝑇
𝑇𝑐

 − 1 + ∆𝐶𝑝𝑎𝑝𝑝  𝑇𝑐 − 𝑇 + 𝑇. 𝑙𝑛
𝑇
𝑇𝑐

  

𝑅.𝑇  

1 + exp    
∆𝐻𝑎𝑝𝑝  

𝑇
𝑇𝑐
− 1  + ∆𝐶𝑝𝑎𝑝𝑝  𝑇𝑐 − 𝑇 + 𝑇. 𝑙𝑛

𝑇
𝑇𝑐

  

𝑅.𝑇            

 

 

 
 
 
 

 

(12) 

 

Nessa equação o y representa o parâmetro espectroscópico monitorado, a elipticidade ou a 

absorbância em um dado comprimento de onda, como por exemplo, na banda de Soret em 415 nm, 

yf e yu são os interceptos da curva de elipticidade, mf e mu são as inclinações antes e depois da 

transição, respectivamente, T corresponde a uma dada temperatura, Tc é a temperatura crítica ou de 

transição, ΔHapp é a variação de entalpia aparente e ΔCpapp é a variação da capacidade calorífica 

aparente [30].  

3.3.2 Análises dos dados de cinética de dissociação oligomérica da oxi-HbGp, no pH 7,0, na 

presença de SDS, em diferentes temperaturas, monitorada por DLS 

As análises dos dados de cinética de dissociação da oxi-HbGp, na presença de SDS, 

monitorada por DLS, foram realizadas usando a equação 13, usando o programa OriginPro8 da 

MicroCal (USA). Essa equação foi escrita com base no modelo de dissociação alcalina da HbGp, 

onde a dissociação completa da HbGp leva á formação de dodecâmero, que se dissocia em 

tetrâmero, que por sua vez dissocia formando trímero e monômero [14]. Essa equação cinética foi 

deduzida para ajustar as curvas de coeficiente de difusão médio (Dz), em função do tempo. Nos 

estudos de dissociação oligomérica da oxi-HbGp, na presença de SDS, em diferentes temperaturas é 

assumido que as espécies formadas são idênticas àquelas produzidas pela dissociação alcalina.  

 

𝐷𝑍 =
 𝑀𝑝

2𝐷𝑝 − 𝐵𝐷∞ 𝑒
−𝑘𝑡 + 𝐵𝐷∞

 𝑀𝑝
2 − 𝐵 𝑒−𝑘𝑡 + 𝐵

 

 (13)  

 

O modelo de dissociação oligomérica para a HbGp que originou a equação 13 é reportado 

na referência [14]. Dp corresponde ao coeficiente de difusão da HbGp íntegra no início t=0,  Mp a 

massa molecular da proteína, k é a constante cinética de dissociação e t o tempo em segundos. 
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Nessa equação assume-se que a dissociação da HbGp leva a formação de 36 trímeros (abc), 36 

monômeros (d) e 36 linkers (L) considerando que a estrutura íntegra da proteína possui 

estequiometria igual a 12(abcd)3L3. Nessa equação, o parâmetro B é definido como: B= 36 

(M
2

abc+M
2
d+M

2
L), e D é o valor para o coeficiente de difusão médio de todas as espécies 

dissociadas em solução no limite de tempo longo (infinito, [14]). 

3.3.3 Análises dos dados de cinética de agregação da oxi-HbGp, pH 7,0, em diferentes 

temperaturas, monitorada por DLS  

Através da técnica de DLS foram obtidas curvas do diâmetro hidrodinâmico da proteína 

observando-se o processo de agregação da oxi-HbGp em diferentes temperaturas. As análises foram 

realizadas com base na equação 14, sendo estimado o tempo necessário para o início da agregação. 

O modelo que originou a equação 14 foi proposto por Markossian, at. al. [31], e requer que no 

início do processo de agregação o sistema seja monodisperso, e com comportamento linear em 

função do tempo.  

𝐷ℎ  =  𝐷ℎ ,0
∗   1 +

  𝑡 − 𝑡0 

𝑡2𝐷
   

 (14) 

 

Na equação acima o parâmetro D
*
h,0 corresponde ao diâmetro hidrodinâmico da proteína no início 

do processo de agregação, t0 é o tempo requerido para que o processo de agregação seja iniciado ou 

“lag period”, e t2D  é o tempo necessário para que o valor de Dh seja duplicado [31]. As análises 

usando a equação 14 são permitidas apenas na faixa de tempo que o sistema permanece 

monodisperso durante o processo de agregação [31]. Os ajustes das curvas de cinética de agregação 

usando a equação 14 foram realizados usando o programa Origin 8.0Pro da Microcal (USA). 

 

3.3.4 Análises dos dados de SAXS 

As curvas de SAXS da HbGp na ausência e presença de SDS foram analisadas usando o 

programa GNOM desenvolvido por Svergun [32-35], para a obtenção dos parâmetros estruturais 

raio de giro (Rg), dimensão máxima (Dmax) e I(0) da proteína em solução.  
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Além disso, foi realizada uma estimativa da porcentagem das subunidades dissociadas em 

solução, para a oxi-, meta- e cianometa-HbGp, em pH alcalino (pH 8,0 e 9,0), em diferentes 

temperaturas, com base na função de distribuição p(r), obtida das curvas experimentais de SAXS 

usando o programa GNOM. Essa análise quantitativa foi realizada usando uma combinação linear 

das curvas de distribuição p(r) teóricas para a estrutura íntegra e das diferentes subunidades 

(fragmentos) da estrutura cristalográfica da hemoglobina ortóloga HbLt [33]. A estrutura 

cristalográfica da HbLt está disponível no PDB (Protein Data Bank) com código 2GTL [8]. 

Primeiramente, foram geradas as curvas de SAXS teóricas da estrutura íntegra e diferentes 

fragmentos cristalográficos da HbLt usando o programa CRYSOL [35]. Através do programa 

GNOM as funções de distribuição p(r) foram obtidas das curvas de SAXS teóricas geradas pelo 

CRYSOL para a estrutura íntegra e dos fragmentos de HbLt (Fig. 15). As curvas de SAXS e as 

funções de distribuição p(r) teóricas foram normalizadas pelo número de partículas espalhadoras 

considerando a estequiometria do oligômero HbLt igual a 12(abcd)3L3. Essa normalização foi 

realizada para tornar mais adequada a estimativa da contribuição das diferentes subunidades em 

solução geradas pela dissociação da HbGp. Dessa forma, a combinação linear das funções de 

distribuição p(r) teóricas foi realizada usando o programa OriginPro 8.0. 

Também foi realizada uma estimativa de porcentagens das subunidades dissociadas em 

solução para a HbGp, em diferentes valores de pH e temperatura, usando o programa OLIGOMER 

[35]. Nas análises, as curvas de SAXS experimentais foram ajustadas usando o programa 

OLIGOMER, e as informações dos ajustes da p(r) foram usadas como parâmetros de entrada. Para a 

análise no OLIGOMER é necessário fornecer as curvas de SAXS teóricas das possíveis partículas 

espalhadoras presentes na solução para que o programa realize o ajuste [26,36]. 

3.4- Técnicas de estudo  

3.4.1 Absorção óptica no UV-VIS. 

A técnica de absorção óptica consiste na comparação da intensidade do feixe de luz inicial 

feixe incidente (I0), em relação ao feixe final ou a radiação transmitida pela amostra (I) após 

atravessar a amostra com extensão ℓ. A amostra deve ser diluída, uma vez que o processo de 

absorção de luz é governado pela lei de Beer-Lambert (equação 12, [36]). De acordo com ela a 
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fração de luz absorvida pela amostra pode ser expressa pela razão I0/I que corresponde a 

transmitância (T) da radiação incidente na amostra [36]. Como geralmente os dados são expressos 

como valores de absorção, a relação entre transmitância (T) e absorção óptica (A) pode ser descrita 

pela equação abaixo.  

T=I/I0 → A= log (I0/I) = ε.c.ℓ (15) 

 

onde A corresponde à absorção óptica (absorbância), ε o coeficiente de absorção molar, c a 

concentração molar e ℓ o caminho óptico da cubeta usada nas medidas [36]. 

Absorção de luz por um cromóforo ocorre quando a frequência da radiação 

eletromagnética for maior ou igual à diferença de energia entre os dois níveis eletrônicos, o estado 

fundamental S0 e o estado excitado S1 da molécula absorvedora [36]. Nesse caso, fótons são 

absorvidos pelos elétrons do estado fundamental, sendo os mesmos promovidos para o estado 

excitado. A transição entre os dois estados, fundamental e excitado, ocorre em um tempo de 

aproximadamente 10
-15

 s [36]. Esse tempo é muito curto e não permite que as moléculas de solvente 

se orientem em torno do cromóforo, quando o mesmo absorve luz. Assim, a espectroscopia de 

absorção óptica se torna uma ferramenta importante para monitorar processos físico-químicos no 

sistema. A energia (E) absorvida na transição eletrônica está relacionada com a frequência da 

radiação (υ) pela lei de Plank (equação 16), onde h é a constante de Plank (6,63x10
-34

J s, [36,37]).  

 

E = h υ (16) 

 

As vantagens que contribuem para o uso da espectroscopia de absorção óptica são: o fato 

de ser uma técnica quantitativa e os resultados, geralmente, serem de fácil interpretação [36]. Os 

parâmetros extraídos usando espectroscopia de absorção óptica são os comprimentos de onda 

máximos das bandas associadas aos diferentes cromóforos e a largura dessas bandas, que descreve o 

ambiente químico na vizinhança do cromóforo. As proteínas possuem cromóforos que absorvem em 

comprimentos de ondas específicos na região UV-VIS. Esses cromóforos são, basicamente, os 

aminoácidos aromáticos fenilalanina (260 nm), tirosina (275 nm) e triptofano (280 nm). No caso 

das hemoproteínas, o grupo heme apresenta três bandas características, uma entre 400-460 nm, 

banda de Soret, e outras duas entre 520-580 nm, que são as bandas-Q [23,36,37].  
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3.4.2 Dicroísmo circular (CD) 

O dicroísmo circular (CD), do Inglês (Circular Dichroism), consiste em uma varredura 

com luz circularmente polarizada, a direita (Rr) e a esquerda (Lr), explorando o fato das moléculas 

biológicas, principalmente as proteínas possuírem centros assimétricos ou carbono quiral em sua 

estrutura [38,39]. As moléculas assimétricas interagem com a luz circularmente polarizada 

absorvendo parte da radiação eletromagnética (luz) quando o vetor elétrico da radiação polarizada 

se encontra paralelo ao seu momento de dipolo da ligação química [38,39]. Além disso, a interação 

da radiação polarizada com moléculas assimétricas leva a rotação da luz no plano. Assim, o sinal de 

CD é dado em termos da diferença (Ө= Lr – Rr) em função do comprimento de onda, e [θ] 

elipticidade em unidades de deg.dmol
-1

.cm
2
 que é o grau de rotação do campo elétrico da radiação 

no plano. A rotação da luz polarizada no plano reflete diretamente o grau de organização estrutural 

nas proteínas [38,39].  

As proteínas apresentam basicamente três tipos de estruturas peptídicas: hélices α-, folhas-

β e estruturas aleatórias, que não possuem uma organização definida [38,39]. O espectro de CD 

característico para uma proteína rica em  α-hélices é caracterizado por ombros de mínimos com 

valores de elipticidades negativas em 222 (correspondente a transições eletrônicas n → π*) e 208 

nm (transições eletrônicas π → π*). No caso de uma proteína rica em folhas-β é observado um 

ombro com elipticidade negativa em 215 nm e outro positivo em 198 nm, associado à contribuição 

das ligações peptídicas. Dessa forma, é possível identificar a predominância de um tipo de estrutura 

secundária de uma dada proteína, analisando visualmente o seu espectro de dicroísmo circular 

[38,39]. 

Dessa forma, a técnica de dicroísmo circular (CD) é amplamente utilizada para estimar a 

quantidade de estrutura secundária de proteína, e avaliar mudanças conformacionais ocasionadas 

por ligantes, agentes desnaturantes (acidez, ureia, cloridrato de guanidina, surfactantes, etc) e 

temperatura [38-40]. A avaliação da estabilidade de uma proteína induzido por um agente externo 

utilizando a técnica de CD pode fornecer informações sobre processos dinâmicos, bem como 

mudanças conformacionais e de estabilidade dos diferentes domínios presentes em uma proteína 

[38-40].  
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3.4.3 Espalhamento de luz dinâmico (DLS) 

Quando a luz (radiação) atravessa uma solução de macromoléculas, ela pode ser absorvida 

ou espalhada pelas partículas do meio. No caso do DLS, o instrumento registra a luz espalhada 

pelas moléculas em solução. O espalhamento de luz dinâmico (DLS do inglês Dynamic Light 

Scarttering) ocorre devido a que o campo elétrico oscilante da radiação incidente num átomo ou 

molécula induz oscilações periódicas na nuvem eletrônica, levando a partícula a funcionar como 

uma fonte de radiação secundária [41,42].  

As flutuações da intensidade de espalhamento de luz detectada no DLS estão relacionadas 

com o movimento aleatório ou Browniano das partículas em solução, devido às diferenças de 

densidade, decorrentes da aglomeração acidental de partículas e variação do número de moléculas 

no volume disperso. Dessa forma, o espalhamento de luz dinâmico mede a dependência da luz 

espalhada em um ângulo fixo em função do tempo. A medida de espalhamento de luz é útil na 

determinação das características das partículas em solução, envolvendo uma relação inversa entre o 

tamanho da partícula e o ângulo de espalhamento de luz. Com essas medidas o coeficiente de 

difusão pode ser obtido, com base na função de autocorrelação [41,42], que descreve o quanto 

rápido o sinal varia, e quanto tempo o mesmo leva para perder a memória do seu valor anterior, em 

decorrência do movimento Browniano das partículas. A função de autocorrelação é, em geral, uma 

função exponencial e está diretamente relacionada com o tamanho de partícula na solução [41,42]. 

Tendo em vista que partículas com diâmetro pequeno se movimentam rapidamente, a luz 

espalhada mostra flutuações rápidas. Por outro lado, partículas grandes se movimentam mais 

lentamente, de modo que a luz espalhada apresenta flutuações mais lentas. Portanto, a variação de 

intensidade da luz espalhada carrega informações úteis sobre o tamanho da partícula. Com o 

coeficiente de difusão e a viscosidade do solvente conhecidos, o raio hidrodinâmico pode ser 

calculado através da equação de Stokes-Einstein (equação 17): 

 

HR

kT
D

6
    (17) 

 

onde k é a constante de Boltzman, T a temperatura absoluta,  a viscosidade do meio e Rh o raio 

hidrodinâmico das partículas espalhadoras, supondo que estas são esféricas [41,42]. 

Dessa forma, a técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS) permite monitorar o 

diâmetro hidrodinâmico de proteínas em função do tempo, da temperatura, do pH, e na presença de 
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agentes desnaturantes, tais como os surfactantes. Assim, é possível monitorar processos de 

dissociação, desnaturação e agregação de proteínas, em diferentes condições experimentais [41-43].  

3.4.4 Espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) 

O espalhamento de raios X a baixo ângulo, (SAXS - do inglês - small angle X-ray 

scattering) é uma técnica muito utilizada para o estudo de partículas cujas dimensões variam de 

dezenas a centenas de angstroms, dependendo da configuração da óptica experimental [44-48]. O 

SAXS é utilizado para determinar características estruturais destas partículas ou de aglomerados de 

partículas dispersos em solução. A técnica de SAXS também permite monitorar mudanças de 

conformação molecular, a predição de estruturas quaternárias em oligômeros, a verificação de 

transições conformacionais que ocorrem devido à interação com ligantes ou perturbações externas 

[44-46].  

Nos experimentos de SAXS, uma solução de macromoléculas diluída e homogênea é 

exposta a um feixe de raios X monocromático. Considerando que as moléculas em solução são 

esféricas, as ondas são espalhadas em um ângulo de 2, em relação ao plano do feixe incidente. 

Com o espalhamento de todos os elétrons que constituem a molécula, a superposição das ondas com 

todas as fases possíveis conduzirão a um espalhamento construtivo também na direção 2. Dessa 

forma, a intensidade de espalhamento (I) depende de alguns fatores como o número de partículas 

espalhadoras (n), a forma da partícula descrita pelo fator de forma P(q), e as posições relativas entre 

as partículas descrita pelo fator de interferência S(q), ou a função interferência, associado as 

interações entre as partículas espalhadoras no sistema [19,47]. A intensidade de radiação espalhada 

é dada pela equação 18: 

I(q) = k n P(q) S(q)  (18) 

 

Para sistemas de partículas espalhadoras homogêneas, que não interagem entre si, S(q)  1 e a 

intensidade de espalhamento I(q) é proporcional à função P(q) e k é a constante de normalização 

que depende de densidade de partícula e de efeitos instrumentais. Informações relevantes sobre a 

estrutura das partículas espalhadoras podem ser obtidas através do parâmetro estrutural raio de giro 

(Rg). De acordo com a aproximação de Guinier, para valores de q pequenos, quando q→0, a curva 

de intensidade pode ser descrita por uma função exponencial (equação 19, [44-48]).  
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𝐼 𝑞 = 𝐼 0 exp −  
𝑅𝑔

2𝑞2

3
  

 (19) 

 

onde o raio de giro Rg pode ser obtido da inclinação da curva de ln I(q) versus q
2
, obtida 

com um ajuste linear. Esta expressão de Guinier é válida na região de q, que satisfaz à condição 

q.Rg 1.0 [47]. Essa análise baseada na aproximação de Guinier [47] fornece informação somente 

sobre o tamanho da partícula espalhadora através do valor de Rg, uma vez que, o ajuste é realizado 

com os valores de I(q) do início da curva de espalhamento, nos valores de q baixos [47]. 

Outra forma de obter informações das partículas espalhadoras em solução através da curva 

de intensidade do espalhamento é através do cálculo da função de distribuição das distâncias, p(r), 

que carrega a informação sobre a forma e a dimensão máxima (Dmax) da partícula espalhadora [47-

49]. A função p(r) descreve a probabilidade de serem encontrados dois centros espalhadores na 

partícula em estudo a uma distância r entre si, sendo descrita na equação abaixo. A análise nesse 

caso, para a obtenção da função de distribuição p(r), é realizado na curva de espalhamento 

completa, permitindo que a forma da partícula espalhadora seja conhecida. Esse ajuste também 

permite a obtenção de parâmetros estruturais que caracterizam a partícula, tais como, o raio de giro 

(Rg) e a dimensão máxima da mesma. A função p(r) está relacionada à intensidade de espalhamento 

I(q) através da seguinte expressão: 

 

𝑝 𝑟 =
1

2𝜋2
  𝐼 𝑞 . 𝑞𝑟. 𝑠𝑒𝑛 𝑞𝑟 𝑑𝑞

∞

0

 

 (20) 

 

Além disso, o valor de (Rg) também pode ser obtido através da função de distribuição p(r) 

por meio da relação apresentada na equação 21: 

 

𝑅𝑔
2 =

 𝑝(𝑟)𝑟2𝑑𝑟
𝐷𝑚𝑎𝑥

0

2 𝑝 𝑟 𝑑𝑟
𝐷𝑚𝑎𝑥

0

 

(21) 

 

Dessa forma, a função p(r) é obtida através da transformada inversa de Fourrier da curva 

de espalhamento I(q) (equação 20), pela metodologia desenvolvida originalmente por Glatter [48]. 

O programa GNOM, desenvolvido por Svergun [34,35], permite obter essa transformação 

possibilitando de forma eficiente para uma dada curva de espalhamento de SAXS obter a curva da 

função p(r) correspondente, bem como, os parâmetros estruturais mencionados acima. 
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Neste capítulo são apresentados e discutidos os 

resultados dos estudos de estabilidade térmica para a 

oxi-HbGp em pH ácido, neutro e alcalino, na 

ausência e  presença do surfactante aniônico dodecil 

sulfato de sódio (SDS). Esses estudos foram 

realizados usando as técnicas de absorção óptica, 

dicroísmo circular (CD), espalhamento dinâmico de 

luz (DLS) e espalhamento de raios X a baixo ângulo 

(SAXS). 
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Parte 1-Estabilidade térmica da oxi-, meta- e 

cianometa-HbGp, em meio ácido, neutro e alcalino. 
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4.0 Resultados e discussões 

4.1 Estabilidade térmica da oxi- e cianometa-HbGp, em pH ácido e neutro, monitorada por 

absorção óptica. 

Na Figura 7 são mostrados os espectros de absorção óptica para oxi- (Figs. 7A e 7B), e 

cianometa-HbGp (Figs. 7C e 7D), nos valores de pH 7,0 e 5,0, respectivamente, em diferentes 

temperaturas. Os espectros da oxi-HbGp, nos valores de pH 7,0 e 5,0, a 20 
o
C, são caracterizados 

por uma banda intensa centrada em 415 nm (banda de Soret) e por outras duas bandas menos 

intensas centradas em 540 e 575 nm (bandas-Q), enquanto que, a cianometa-HbGp tem a banda de 

Soret centrada em 420 nm, e diferentemente da forma oxi-, apenas uma banda-Q bem larga, com 

máximo em 540 nm, é observada nos mesmos valores de pH (Figs. 7C e 7D).  

 

Figura 7: Espectros de absorção óptica para oxi- e cianometa-HbGp, 0,2 mg/mL, em tampão fosfato 30 mmol/L. 

Oxi-HbGp (A) pH 7,0 e (B) pH 5,0, cianometa-HbGp (C) pH 7,0 e (D) pH 5,0, nas temperaturas indicadas. Nos 

insertos a região das bandas-Q ampliadas é mostrada.  

 

Fonte: Carvalho, J.W.P.; Carvalho, F.A.O.; Santiago, P.S.; Tabak, M. Thermal denaturation and aggregation of 

hemoglobin of Glossoscolex paulistus in acid and neutral media, International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 54, p. 109– 118, 2013. 
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Com o aumento da temperatura, a oxi-HbGp, no pH 7,0, apresenta uma diminuição de 

intensidade na banda de Soret (Fig.7A), e um deslocamento para o azul, de 415 para 405 nm, como 

mostrado na Fig. 8A. Comportamento similar é observado para as bandas-Q com o aumento da 

temperatura (inserto Fig. 7A). Esta perda de intensidade e deslocamento no máximo de absorção 

sugerem que a oxi-HbGp, no pH 7,0, começa a desnaturar acima de 50 
o
C. A cianomenta-HbGp, no 

pH 7,0, apresenta comportamento espectral similar à forma oxi- com o aumento da temperatura, 

como pode ser observado nas Figuras 7C, 8C e 8D. Também são observadas mudanças expressivas 

nas bandas-Q para a oxi- e cianometa-HbGp para temperaturas acima de 54 
o
C (insertos das Figs. 

7A e 7C). Essas mudanças são consistentes com a presença de uma mistura de espécies oxidadas 

em solução, provavelmente, oxi-HbGp, meta-HbGp e hemicromo, também caracterizado pelo ponto 

isosbéstico indicado pelas cetas dos insertos da Fig. 7. O ponto isosbéstico é observado em sistema 

onde existe um equilíbrio entre espécies [26,50-53]. Assim, a banda que surge em 630 nm (insertos 

das Figs. 7A e 7C) e o deslocamento do λmax da banda de Soret (Figs. 8A e 8C), para oxi- e 

cianometa-HbGp, são característicos da mistura de  espécies oxidadas de spin baixo e spin alto em 

solução [26,52,53]. 

Em pH 5,0 (Fig. 7B) a oxi-HbGp apresenta uma estabilidade térmica bem diferente quando 

comparada ao pH 7,0. O aumento de temperatura leva a uma pequena diminuição de intensidade na 

banda de Soret, acompanhada pelo deslocamento no λmax (Fig. 8A). Esse deslocamento da banda de 

Soret é consistente com a oxidação do ferro do grupo heme induzida pela temperatura, e a formação 

de espécie oxidada, provavelmente uma mistura de aquo-meta-HbGp, devido ao surgimento da 

banda em 630 nm (inserto Fig. 7B, [26,50-53]). Além disso, temperaturas acima de 58 
o
C (pH 5,0) e 

60 
o
C (pH 6,0, não mostrados) induzem uma forte agregação, caracterizada pelo intenso 

espalhamento de luz, como mostrado na Figura 8B. Por essa razão os espectros em temperaturas 

maiores que 58 
o
C foram omitidos (Fig. 8B). A cianometa-HbGp em pH 5,0, apresenta estabilidade 

térmica um pouco maior do que a forma oxi- (Fig. 7D). No entanto, o aumento de temperatura 

induz uma diminuição na intensidade da banda de Soret e ao surgimento de uma banda em 630 nm, 

sugerindo a formação de espécies de spin alto em solução, provavelmente, aquo-meta-HbGp 

[14,26,50-53]. A cianometa-HbGp também apresenta agregagação em temperaturas maiores que 62 

o
C (Fig. 8D). 

Na Figura 8E, são mostrados os valores de absorção em 415 e 420 nm e os respectivos 

ajustes usando o modelo de dois estados (equação 12), no pH 7,0, para oxi- e cianometa-HbGp, 

respectivamente. Esses gráficos de absorbância na banda de Soret, mostram uma pequena mudança, 

na faixa de temperatura de 20 a 52 
o
C, para as duas formas de HbGp. Essas mudanças graduais na 

absorção em 415-420 nm podem estar associadas à oxidação do ferro do grupo heme para a oxi-
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HbGp, assim como, às mudanças conformacionais induzidas pela temperatura. Considerando que a 

HbGp possui uma estrutura oligomérica complexa, também é provável que ocorra a dissociação 

oligomérica parcial da proteína, seguida pela desnaturação em temperaturas maiores que 54 
o
C (Fig. 

8E).   

 

Figura 8: Valores do deslocamento λmax e da absorbância para a oxi- e cianometa-HbGp 0,2 mg/mL, em tampão 

fosfato 30 mmol/L, em função da temperatura nos valores de pH indicados. (A) e (B) Oxi-HbGp, e (C) e (D) 

cianometa-HbGp. (E) Valores de absorbância para oxi- (415 nm) e cianometa-HbGp (420 nm), no pH 7,0, em 

função da temperatura, ajustada com base no modelo de dois estados, (equação 12). Os símbolos correspondem 

aos dados experimentais e as linhas cheias aos ajustes. ΔHapp é a variação de entalpia aparente e Tc a temperatura 

crítica de desnaturação, ambos obtidos dos ajustes mostrados. 

 

Fonte: Carvalho, J.W.P.; Carvalho, F.A.O.; Santiago, P.S.; Tabak, M. Thermal denaturation and aggregation of 

hemoglobin of Glossoscolex paulistus in acid and neutral media, International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 54, p. 109– 118, 2013. 
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A partir dos ajustes com o modelo de dois estados foram obtidas as temperaturas críticas 

de desnaturação (Tc) sendo esses valores de 58 ± 2 e 59 ± 2 
o
C para oxi- e cianometa-HbGp, 

respectivamente (Fig. 8E). Esses valores de Tc similares para oxi- e cianometa-HbGp, podem estar 

associados à mudança da absorção em 420 nm mais acentuada entre 20 -52 
o
C, para a cianometa-

HbGp comparada a forma oxi-HbGp (Fig. 8E). Estudos anteriores usando DLS mostram que, no pH 

7,0, a cianometa-HbGp é substancialmente mais estável do que a forma oxi-, [13,14]. Nesses 

estudos não são observadas mudanças de diâmetro hidrodinâmico para a oxi- e cianometa-HbGp 

antes da temperatura crítica de desnaturação, como observado na absorção óptica [13,14,26]. Nesse 

caso, é importante observar que DLS monitora mudanças na estrutura global da proteína, enquanto 

que, a absorção óptica monitora mudanças do estado de oxidação do ferro e as mudanças de 

ambiente químico, na vizinhança do grupo heme. Dessa forma, a absorção óptica é muito sensível a 

pequenas mudanças no macrociclo do grupo heme. Embora, essas mudanças na absorbância em 

415-420 nm antes da temperatura crítica não sejam desprezíveis, entretanto, não é possível ajustar 

essas curvas usando um modelo de três estados [30].  

Os valores de variação de entalpia aparente (ΔHapp), obtidos com os ajustes usando o 

modelo de dois estados, foram de 660 ± 50kJ/mol para a oxi- e 460 ± 40 kJ/mol para a cianometa-

HbGp. Esses valores de ΔHapp não podem ser discutidos em maior profundidade, uma vez que, o 

processo de desnaturação térmica da HbGp, nas duas formas de oxidação, envolve o fenômeno de 

agregação como mostra a seção 4.3 abaixo [26,54]. Os valores de ΔHapp tem apenas um sentido 

qualitativo.  

4.2 Estabilidade térmica da oxi- e cianometa-HbGp, em meio ácido e neutro, monitorada por 

dicroísmo circular (CD) 

Os espectros de dicroísmo circular para a oxi-HbGp, na região das ligações peptídicas e do 

grupo heme, no pH 7,0, em diferentes temperaturas, são apresentados nas Figuras 9A e 9B. Na 

região das ligações peptídicas, a 20 
o
C, o espectro mostra uma região de mínimo (elipticidade 

negativa) em 222 nm, associado às estruturas secundárias em hélices-α, e uma banda com 

elipticidade positiva associada às ligações peptídicas em 195 nm (Fig. 9A). Na região do grupo 

heme, são observadas duas bandas com elipticidade positiva, a primeira em 415 nm (banda de 

Soret) é devida a assimetria induzida do grupo heme, e a segunda banda em 260 nm (Fig. 9B), está 

associada à contribuição dos aminoácidos aromáticos [39,40]. A cianometa-HbGp possui espectro 
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de CD na região das ligações peptídicas bem similar ao da forma oxi-(dados não mostrados). Na 

região do grupo heme a cianometa-HbGp possui banda de Soret centrada em 420 nm e a banda dos 

aminoácidos aromáticos em 262 nm (dados não mostrados). 

 

 

Figura 9: Espectros de dicroísmo circular (CD) para oxi-HbGp, no pH 7,0, (A); na região das ligações peptídicas 

0,2 mg/mL e (B) região do grupo heme 3,0 mg/mL. (C) Valores de elipticidade em 222 nm, para oxi-HbGp, em 

função da temperatura, nos valores de pH indicados, ajustada com um modelo de dois estados. Os símbolos 

correspondem aos dados experimentais e as linhas cheias aos ajustes usando a equação 12. 

 

Fonte: Carvalho, J.W.P.; Carvalho, F.A.O.; Santiago, P.S.; Tabak, M. Thermal denaturation and aggregation of 

hemoglobin of Glossoscolex paulistus in acid and neutral media, International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 54, p. 109– 118, 2013. 

 

Com o aumento da temperatura a oxi-HbGp, mantém-se praticamente estável até 50 
o
C, na 

região das ligações peptídicas, e em temperaturas maiores ocorre a desnaturação da proteína, 

acompanhada pela perda acentuada de elipticidade (Fig. 9A). No meio acido, o comportamento é 

similar ao pH 7,0 (Fig. 9C). O valor de elipticidade em 222 nm, para a oxi-HbGp, na forma 

desnaturada, a 80 
o
C, não é zero sugerindo que o processo de desnaturação não é completo (Figs. 
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9A e 9C). No meio ácido, os valores de elipticidade em 222 nm são ligeiramente maiores 

comparados ao pH 7,0, a 20
o
C, e resta bem menos sinal de elipticidade a 80 

o
C (Fig. 9C). Essa 

menor elipticidade no final do ciclo de aquecimento, observada no meio ácido (pH 5,0 e 6,0), 

provavelmente, deve-se a desnaturação da proteína com a formação de agregados e sedimentação 

parcial dos mesmos com o aumento da temperatura. Após o ciclo de aquecimento foi observado 

visualmente a presença de agregados de proteína sedimentados no fundo da cubeta. Por outro lado, 

no pH 7,0 não é observado agregado de proteína sedimentado após o ciclo de aquecimento, ou seja, 

os agregados formados permanecem em solução [26].  

Na figura 7C são mostrados os valores de elipticidade em 222 nm, para a oxi-HbGp, no pH 

ácido e neutro, com os respectivos ajustes, baseados no modelo de dois estados, usando a equação 

12. Também foram realizados ajustes similares para a cianometa-HbGp (dados não mostrados) e os 

parâmetros termodinâmicos obtidos são reunidos na Tabela 1. Oxi- e cianometa-HbGp, na região 

das ligações peptídicas e do grupo heme, apresentam um processo de desnaturação térmica de 

natureza irreversível, já que a recuperação do sinal de elipticidade, quando o sistema é resfriado a 

20 
o
C, após ter sido aquecido a 80 

o
C, não foi observada. As curvas de elipticidade, em função da 

temperatura (Fig. 9C), mostram que a transição é mais rápida no meio ácido (pH 5,0 e 6,0), 

sugerindo que a agregação representa um passo importante no processo de desnaturação, para oxi- e 

cianometa-HbGp, sendo o fenômeno da agregação dependente do pH [26].   

 

 

Figura 10: Valores de elipticidade para (A) oxi- (415 nm) e (B) cianometa-HbGp (420 nm), 3,0 mg/mL, em 

tampão fosfato 30mmol/L, em função da temperatura, nos valores de pH indicados. 

 

Fonte: Carvalho, J.W.P.; Carvalho, F.A.O.; Santiago, P.S.; Tabak, M. Thermal denaturation and aggregation of 

hemoglobin of Glossoscolex paulistus in acid and neutral media, International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 54, p. 109– 118, 2013. 
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Na região do grupo heme o aumento da temperatura induz o surgimento de uma banda em 

435 nm, em temperaturas maiores que 50 
o
C. Essa banda em 435 nm, permanece até 62 

o
C, e acima 

dessa temperatura, desaparece totalmente, assim como a banda de Soret, indicando que a oxi-HbGp 

desnatura completamente (Figs. 9B e 10A). O surgimento dessa banda em 435 nm está, 

provavelmente, associado com a formação de espécie oxidada como, por exemplo, o hemicromo, 

devido a oxidação do ferro do grupo heme com o aumento da temperatura, como mostram os dados 

de absorção óptica na seção 4.1. O processo de oxidação do ferro ocorre ao mesmo tempo em que a 

proteína começa a desnaturar, expondo o grupo heme ao solvente. Dessa forma, o acesso das 

moléculas de solvente à cavidade do grupo heme induz mudanças na coordenação do ferro e, 

provavelmente, na assimetria do heme, levando ao deslocamento espectral observado para a banda 

de Soret. 

Os ajustes mostrados na Figura 9C permitiram a obtenção dos valores de temperatura 

crítica (Tc) e a variação de entalpia aparente (ΔHapp) do processo de desnaturação térmico, em pH 

ácido e neutro, para oxi- e cianometa-HbGp (Tabela 1). Para oxi-HbGp é observado que a 

temperatura crítica de desnaturação diminui com aumento de pH de 5,0 para 7,0, com valores de 

ΔHapp no intervalo de 670 ± 40 a 940 ± 50 kJ/mol, na região das ligações peptídicas (Tabela 1). Na 

região do grupo heme os valores de Tc são similares, comparados aos valores na região das ligações 

peptídicas. Por outro lado, os valores de ΔHapp da região do grupo heme são um pouco menores 

comparados aos valores obtidos na região das ligações peptidicas (Tabela 1). A cianometa-HbGp 

apresenta valores de Tc similares aos da forma oxi-, na faixa de pH de 5,0 a 7,0, entretanto os 

valores de ΔHapp são menores (Tabela 1). 
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Tabela 1: Valores de temperatura crítica (Tc) e variação de entalpia aparente (ΔHapp), para a oxi- e cianometa-

HbGp, obtidos usando dados de CD na região das ligações peptidicas (222 nm) e na região do grupo heme (415 e 

420 nm), nos valores de pH indicados. 

 pH CD 222 nm 
ΔHapp 

(kJ/mol) 
CD 415 nm 

ΔHapp 

(kJ/mol) 

Oxi-HbGp 

5,0 62  2 660 ± 40 - - 

6,0 63  1 940 ± 50 65  2 680 ± 60 

7,0 56  2 670 ± 60 61  3 500 ± 50 

 pH CD 222 nm  CD 420 nm  

Cianometa-

HbGp 

5,0 64  1 590 ± 30 63  3 585 ±  70 

6,0 66  2 670 ± 40 68  4 660 ± 90 

7,0 60   2 390 ± 20 64  3 310 ± 30 

- Os valores de Tc e ΔHapp foram obtidos através dos ajustes mostrados na Fig. 7C [23,26]. 

Fonte: Carvalho, J.W.P.; Carvalho, F.A.O.; Santiago, P.S.; Tabak, M. Thermal denaturation and aggregation of 

hemoglobin of Glossoscolex paulistus in acid and neutral media, International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 54, p. 109– 118, 2013. 

 

 

No pH 5,0, não foi possível ajustar a curva de elipticidade em 415 nm em função da 

temperatura, para oxi-HbGp, devido ao perfil da mesma ser diferente, comparado nos valores de pH 

6,0 e 7,0 (Fig. 10A). Nesse caso, é observado um aumento de elipticidade na faixa de temperatura 

de 48 a 60 
o
C, provavelmente, associado à formação da espécie hemicromo, em decorrência da 

oxidação do ferro do grupo heme, durante o processo de desnaturação térmica (Fig. 10A). Além 

disso, é observado um pequeno deslocamento na banda de Soret para comprimento de onda maior, 

simultaneamente ao aumento de elipticidade nessa faixa de temperatura. Essas mudanças de 

elipticidade não são observadas na região dos aminoácidos aromáticos da oxi-HbGp e nem na banda 

de Soret da cianometa-HbGp (Figs.9C e 10B).   

4.3 Estudos da cinética de agregação da oxi-HbGp em diferentes valores de temperatura e 

concentração de proteína, no pH 7,0, monitorando o diâmetro hidrodinâmico por DLS 

Os estudos cinéticos de agregação da oxi-HbGp, nas concentrações de 0,5, 1,0 e 3,0 

mg/mL foram realizados no intervalo de temperatura de 50 a 54 
o
C, e as curvas de distribuição de 

tamanho baseados na intensidade de espalhamento são mostradas na Figura 11. Inicialmente (t=0,0 

h) a oxi-HbGp 1,0 mg/mL, a 50 
o
C, encontra-se monodispersa com pico centrado em 27 nm, sendo 
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consistente com a proteína na forma íntegra (Fig. 11A). Após 3,8 h de incubação a 50 
o
C, surge um 

segundo pico, indicado pela seta na Figura 11A, na curva de distribuição, associado à formação do 

primeiro agregado. Esse pico do agregado se tornando mais pronunciado em 4,3 h, e apresenta uma 

contribuição igual ao pico da proteína íntegra depois de 4,9 h. Nos tempos maiores (9,15 h) o 

agregado se torna predominante, com 100 % de contribuição a partir de 10 h de incubação a 50 
o
C 

(Fig. 11A). Na temperatura de 54 
o
C (Fig. 11B), a oxi-HbGp também se encontra íntegra 

inicialmente, apresentando um único pico em 27 nm. Entretanto, o primeiro agregado surge com 1 h 

de incubação e se torna predominante no meio após 1,9 h, ou seja, em um tempo bem menor do que 

a 50 
o
C (Figs. 11A e 11B). O comportamento para a oxi-HbGp, nas concentrações de 0,5 e 3,0 

mg/mL, é similar ao mostrado na Figura 11. Nesse caso, a concentração 0,5 mg/mL requer um 

tempo bem menor do que 1,0 mg/mL, enquanto que, o surgimento do primeiro agregado ocorre em 

tempos mais longos na concentração maior de 3,0 mg/mL (curvas de distribuição não mostradas).   

 

Figura 11: Curvas de distribuição de tamanho baseados na intensidade de espalhamento (%) para oxi-HbGp 1,0 

mg/mL, em tampão fosfato 30 mmol/L pH 7,0. (A) 50 oC e (B) 54 oC, em diferentes tempos de incubação. 

 

Fonte: Carvalho, J.W.P.; Carvalho, F.A.O.; Santiago, P.S.; Tabak, M. Thermal denaturation and aggregation of 

hemoglobin of Glossoscolex paulistus in acid and neutral media, International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 54, p. 109– 118, 2013. 

 

 

Na Figura 12 são mostradas as curvas de diâmetro hidrodinâmico e da intensidade de 

espalhamento em função do tempo, para a oxi-HbGp 1,0 mg/mL (Figs. 12A e 12B) e 3,0 mg/mL 

(Figs. 12C e 12D), em diferentes valores de temperatura. As curvas de Dh em função do tempo 

foram analisadas usando a equação 14 (Fig. 12E), que permitiu obter os parâmetros cinéticos, tais 

como, o período de dormência (o “lag period”) t0, a constante de agregação t2D, e o diâmetro 

hidrodinâmico mínimo Dh,0, como mostrado na Tabela 2. Os valores de Dh,0 encontrados são 
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independentes da concentração de proteína e da temperatura, sendo de 27.3 nm, o que é consistente 

com o diâmetro da proteína íntegra [14,26]. Esse parâmetro indica que, diferentemente de algumas 

proteínas menores reportadas na literatura [30,55-57] o processo de agregação da oxi-HbGp não 

envolve nucleação para a formação de um agregado crítico. Estes ajustes mostram também que a 

oxi-HbG nas concentrações de 1,0 e 3,0 mg/mL a 50 
o
C, apresenta valores de t0 iguais a 193 e 175 

min, respectivamente. Outro parâmetro que caracteriza o processo de agregação é a constante t2D, 

que aumenta consideravelmente com o aumento da concentração de proteína a 50 
o
C, e diminui com 

o aumento da temperatura (Tabela 2). Isso significa que o processo de agregação se torna mais 

rápido com o aumento da concentração de proteína de 1,0 para 3,0mg/mL, e da temperatura. O 

valor de t2D é bem maior  para a oxi-HbGp 0,5 mg/mL a 54 
o
C, o que pode estar associado, nessa 

temperatura, à formação de espécies oxidadas, tais como a aquo-meta-HbGp e hemicromo, como 

mostram os dados de absorção óptica na seção 4.1. 

 

 

Figura 12: Curvas de diâmetro hidrodinâmico e intensidade de espalhamento em função do tempo para a 

cinética de agregação térmica da oxi-HbGp, em tampão fosfato 30 mmol/L, pH 7,0. Concentração de proteína (A), 

(B) e (E) de 1,0 mg/mL e (C) e (D)  3,0 mg/mL. (A) e (C) diâmetro hidrodinâmico, Dh nm, e (B) e (D) intensidade 

de espalhamento. (E) ajustes de Dh (nm) obtidos usando a equação 14, para obtenção dos parâmetros cinéticos 

mostrados na Tabela 2. 

 

Fonte: Carvalho, J.W.P.; Carvalho, F.A.O.; Santiago, P.S.; Tabak, M. Thermal denaturation and aggregation of 

hemoglobin of Glossoscolex paulistus in acid and neutral media, International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 54, p. 109 – 118, 2013. 
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As diferenças nos valores de t0 (min) reportados na Tabela 2, para 0,5 mg/mL de oxi-HbGp 

comparado com 1,0 e 3,0 mg/mL, podem ser justificadas pelas diferenças no grau de dissociação 

oligomérica parcial sofrido pela proteína antes de agregar. As curvas de intensidade de 

espalhamento para 1,0 e 3,0 mg/mL de proteína (Figs. 12B e 12D) mostram uma pequena 

diminuição de espalhamento em tempos mais curtos com o aumento da temperatura, associado à 

dissociação oligomérica parcial da oxi-HbGp antes de agregar. Para a concentração 0,5 mg/mL essa 

diminuição de espalhamento é ainda menor, ocorrendo a formação de agregados em um tempo 

menor (dados não mostrados). 

Além disso, é observado que em tempos longos ocorre uma precipitação parcial dos 

agregados formados em solução, caracterizada por uma diminuição acentuada na intensidade de 

espalhamento nas curvas mostradas nas Figuras 12B (1,0 mg/mL) e 12D (3,0 mg/mL). Assim esses 

estudos de cinética mostram que a concentração de proteína é um fator importante no processo de 

agregação térmica da oxi-HbGp, em pH 7,0 [26].   

 

Tabela 2: Parâmetros hidrodinâmicos e cinéticos para o processo de agregação para a oxi-HbGp, em tampão 

fosfato 30 mmol/L, pH 7,0, em diferentes concentrações de proteína e temperaturas. 

 [oxi-HbGp], 

(mg/mL) 

Temperatura  

(
o
C) 

Dh,0,  

(nm) 

t0,  

(min) 

t2D,  

(min) 

0,5 

50 27,6 ± 0,1 112 ± 1 29 ± 1 

51 27,4± 0,2 73 ± 1 22 ± 1 

52 27,3 ± 0,1 30 ± 1 17 ± 1 

54 27,4± 0,2 50 ±1 197 ± 33 

1,0 

50 27,7± 0,1 193 ± 1 611 ± 70 

51 27,6 ± 0,2 148 ± 1 273 ± 15 

52 27,5 ± 0,1 108 ± 1 149 ± 8 

54 27,8 ± 0,3 56 ± 1 137 ± 9 

3,0 

50 27,4 ± 0,1 175 ± 1 448 ± 20 

51 27,4 ± 0,1 118 ± 1 300 ± 10 

52 27,4 ± 0,2 82 ± 1 240 ± 2 

54 27,2 ± 0,3 42 ± 1 198 ± 20 
 Os parâmetros Dh,0 (nm), t0 (min),  t2D  (min), foram obtidos através de ajustes como mostrado na Fig. 10E, 
usando a equação 14 [26,31]. 

 
Fonte: Carvalho, J. W. P.; Carvalho, F. A. O.; Santiago, P. S.; Tabak, M. Thermal denaturation and aggregation of 

hemoglobin of Glossoscolex paulistus in acid and neutral media, International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 54, p. 109 – 118, 2013. 
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4.4 Efeito da concentração de proteína na estabilidade térmica da meta- e cianometa-HbGp, em 

função do pH 

As curvas de “melting” para a meta-HbGp, na faixa de concentração de 0,5 a 3,0 mg/mL, 

em função do pH, são mostradas na Figura 13. Os parâmetros hidrodinâmicos e os valores de 

temperatura crítica do processo de desnaturação são apresentados na Tabela 3. No pH 5,0 (Fig. 

13A) a meta-HbGp, a 0,5 mg/mL, é bastante estável, mantendo o diâmetro hidrodinâmico de 27 nm, 

até 60 
o
C. Acima dessa temperatura ocorre a desnaturação da proteína com a formação de agregados 

grandes, caracterizados por um aumento drástico no valor de Dh. Para a meta-HbGp, a 1,0 mg/mL, a 

temperatura crítica de desnaturação (Tden) se mantém em 60 ± 1 
o
C, enquanto que com 2,0 mg/mL 

de proteína, a desnaturação ocorre em temperatura menor, 57 ± 1 
o
C (Fig. 13A e Tabela 3). Além 

disso, o processo de desnaturação e formação de agregados, é seguido pela sedimentação parcial 

dos mesmos, resultando na oscilação do Dh acima de 60 
o
C (Fig. 13A). 

 

Figura 13: Curvas de “melting” para meta-HbGp, na faixa de concentração 0,5 a 3,0 mg/mL, em acetato-fosfato-

borato 30 mmol/L, na faixa de temperatura de 25 a 70 oC. (A) pH 5,0, (B) pH 7,0, (C) pH 7,5 e (D) pH 8,0. 

 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Santiago, P. S.; Batista, T.; Salmon, C. E. G.; Barbosa, L. R. S.; Itri, R.; Tabak, M. On the 

temperature stability of extracellular hemoglobin of Glossoscolex paulistus, at different oxidation states: SAXS and 

DLS studies, Biophysical Chemistry, v. 163–164, p. 44–55, 2012. 
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No pH 7,0, a meta-HbGp, a 0,5 mg/mL, apresenta uma temperatura crítica um pouco 

menor do que no pH ácido, com o valor de Tden igual a 48 ± 1 
o
C, e o agregado formado a 70 

o
C 

também é menor (Fig. 13B e Tabela 3). Nesse pH, o aumento da concentração de proteína de 0,5 

para 3,0 mg/mL não altera a temperatura de desnaturação, mas o tamanho do agregado em solução 

aumenta consideravelmente (Tabela 3). Comparando as curvas de “melting” da meta-HbGp, nos 

valores de pH 5,0 e 7,0, observa-se que, no meio ácido, ocorre uma pequena oscilação no diâmetro 

hidrodinâmico a partir de 40 
o
C, que é atribuída ao início da formação de agregados (insertos das 

Figs. 13A e 13B, [33]).  

No pH 7,5 (Fig. 13C), a meta-HbGp, a 0,5 e 1,0 mg/mL apresenta uma ligeira diminuição 

no diâmetro hidrodinâmico com o aumento da temperatura, associada a dissociação oligomérica da 

proteína. Essa dissociação da proteína é seguida por um aumento gradual no Dh em temperaturas 

maiores que 44 
o
C, indicando a desnaturacão da meta-HbGp (inserto Fig. 13C). No entanto, esse 

processo de dissociação oligomérica não é completo, uma vez que o diâmetro mínimo da meta-

HbGp dissociada é consideravelmente maior do que o diâmetro hidrodinâmico de 10 nm 

correspondente a HbGp completamente dissociada [14]. Os processos de dissociação e desnaturação 

da meta-HbGp, a 0,5 e 1,0 mg/mL, se sobrepõem, com o aumento da temperatura. Para as 

concentrações 2,0 e 3,0 mg/mL de proteína, a dissociação oligomérica da proteína antes da 

desnaturação não é observada (inserto Fig. 13C). Também é importante mencionar que o aumento 

do valor de pH de 7,0 para 7,5 leva a uma diminuição da temperatura crítica de desnaturação de 48 

o
C para 44 

o
C (Tabela 3). 

No pH 8,0, a estabilidade térmica da meta-HbGp é reduzida, comparada ao pH 7,0. Na 

faixa de concentração de 0,5 a 3,0 mg/mL, uma ligeira diminuição no Dh da meta-HbGp com o 

aumento da temperatura é observada (inserto e Fig.13D). Nesse caso, a dissociação oligomérica não 

é completa, tal como no pH 7,5, e os processos de dissociação e desnaturação também se 

sobrepõem, com o aumento da temperatura (inserto Fig. 13D). O menor valor de <Dh>min obtido no 

pH 8,0 foi de 25 nm (Tabela 3), um valor que é bem maior do que o observado para a oxi-HbGp na 

forma dissociada em estudos anteriores [14,33]. 

Também foram realizados estudos de “melting” para a cianometa-HbGp, nos valores de 

pH 7,0 e 8,0, e os parâmetros hidrodinâmicos são apresentados na Tabela 3. As curvas de “melting” 

para a cianometa-HbGp são similares ás da forma meta-HbGp, mostrados na Figura 13. No pH 7,0, 

o aumento da temperatura não induz a dissociação da cianometa-HbGp, a 0,5 mg/mL, e em 

temperaturas maiores que 56 ± 1 
o
C a proteína desnatura formando agregados grandes (Tabela 3). 

Diferentemente da oxi-HbGp [13,14], o aumento da concentração não induz mudanças de 

temperatura crítica de desnaturação na cianometa-HbGp, no pH 7,0 (Tabela 3). No pH 8,0, a 
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temperatura de dissociação oligomérica é deslocada para valores maiores com o aumento da 

concentração de proteína, sugerindo que a proteína se torna mais estável (Tabela 3). O aumento da 

concentração de proteína também leva a formação de agregados maiores como observado no pH 7,0 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3: Valores de diâmetro hidrodinâmico e temperatura crítica, associados ao processo de 

desnaturação térmica da meta- e cianometa-HbGp, nas concentrações de proteína e valores de pH 

indicados. Esses parâmetros foram obtidos através das curvas de “melting” mostradas na Figura 13. 

 

 

[HbGp] mg/ml Tdiss(
o
C) <Dh>diss (nm) <Dh>min (nm) Tden(

o
C) <Dh>den(nm) 

Meta-HbGp 

pH 5,0 

0,5 - - - 60± 1 2470 ±100 

1,0 - - - 60± 1 400 ± 50 

2,0 - - - 57± 1 12100 ± 250 

pH 7,0 

0,5 - - - 48± 1 194± 7 

1,0 - - - 47± 1 288± 10 

2,0 - - - 48± 1 632± 15 

3,0 - - - 48± 1 664± 20 

pH 7,5 

0,5 40± 1 27± 1 19± 1 45± 1 52± 2 

1,0 38± 1 27± 1 24± 1 44± 1 73± 3 

2,0 - - - 44± 1 119± 5 

3,0 - - - 44± 1 248± 8 

pH 8,0 

0,5 25± 1 26± 1 20± 1 44± 1 35± 1 

1,0 25± 1 27± 1 22± 1 45± 1 47± 2 

3,0 34± 1 27± 1 25± 1 43± 1 153± 5 

Cianometa-HbGp 

pH 7,0 

0,5 - - - 56 ± 1 100 ± 5 

1,0 - - - 56 ± 1 123 ± 4 

2,0 - - - 56 ± 1 138 ± 7 

3,0 - - - 56 ± 1 690 ± 12 

pH 8,0 

0,5 42 ± 1 27 ± 1 16 ± 1 51 ± 1 29 ± 2 

1,0 43 ± 1 27 ± 1 17 ± 1 52 ± 1 36 ± 3 

2,0 45 ± 1 27 ± 1 19 ± 1 52 ± 1 53 ± 4 

3,0 49 ± 1 27 ± 1 23 ± 1 56 ± 1 70 ± 5 
Tdiss temperatura crítica de dissociação; Tden temperatura crítica de desnaturação; <Dh>diss diâmetro hidrodinâmico da HbGp 

no início do processo de dissociação; <Dh>den diâmetro hidrodinâmico na temperatura mais alta (70oC) , <Dh>min diâmetro 

hidrodinâmico no valor mínimo de Dh na curva de “melting”.  

 

Fonte-Carvalho, J.W.P., Santiago, P.S.; Batista, T.; Salmon, C.E.G.; Barbosa, L.R.S.; Itri, R.; Tabak, M. On 

the temperature stability of extracellular hemoglobin of Glossoscolex paulistus, at different oxidation 

states: SAXS and DLS studies, Biophysical Chemistry, v. 163–164, p. 44–55, 2012. 
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Os valores de temperatura de desnaturação no pH 7,0, e de dissociação oligomérica no pH 

8,0 são mostrados na Tabela 3, e indicam que a cianometa-HbGp é mais estável do que as formas 

oxi- [14,15] e meta-HbGp [33]. Alem disso, esses estudos de “melting” com a meta- e cianometa-

HbGp, em diferentes valores de pH e concentração de proteína, mostram que o efeito da 

concentração na estabilidade térmica dessas formas oxidadas de HbGp é similar ao reportado para a 

oxi-HbGp [14,15,33], mas não exatamente igual. A meta-HbGp parece ter maior tendência em 

agregar no pH 7,0, quando comparada com a oxi-HbGp [14,33], enquanto que, a cianometa-HbGp 

forma agregados um pouco maiores e mostra uma menor dependência da temperatura de 

desnaturação com o aumento de concentração. É importante ressaltar que a meta- e cianometa-

HbGp nos diferentes valores de pH e concentração, apresentam um processo de desnaturação 

térmica de natureza irreversível, tendo em vista que, quando o sistema é  resfriado a 25 
o
C, após o 

ciclo de aquecimento, o Dh permanece igual ao alcançado a 70 
o
C, o que é consistente com estudos 

anteriores [14,15].   

4.5 Estabilidade térmica da oxi-, meta- e cianometa-HbGp, em pH ácido, neutro e alcalino 

monitorada por  espalhamento de raio-x a baixo ângulo (SAXS) 

4.5.1 oxi-HbGp 

Na Figura 14 são mostradas as curvas experimentais de SAXS com os respectivos ajustes 

obtidos usando o programa GNOM, assim como, as curvas da função de distribuição de distancias 

p(r), para oxi-HbGp 3,0 mg/mL, em diferentes valores de pH e temperatura. Os parâmetros 

estruturais obtidos com os ajustes são mostrados na Tabela 4. Inicialmente, a 20 
o
C, a oxi-HbGp, no 

pH 7,0 (Fig. 14A), 5,0 (Fig. 14C) e 8,0 (Fig.14E), apresenta curvas de SAXS características da 

forma íntegra, com três ombros, sendo os dois primeiros bem intensos, em valor de q igual a 0,04 

Å
-1

 e 0,07 Å
-1

, e o terceiro, menos intenso, em 0,12 Å
-1

. Os valores observados de Rg e Dmx de 107 

± 1Å e 300 ± 10 Å, respectivamente, são consistentes com a forma enovelada da proteína [19,33]. 

No pH 7,0 (Figs. 14A e 14B) a oxi-HbGp é estável até 40 
o
C, mantendo valores de raio de 

giro (Rg) e dimensão máxima (Dmax) característicos da forma íntegra (Tabela 4). O aumento da 

temperatura de 40 
o
C para 50 

o
C, induz um decréscimo no valor de I(0), mas o Rg e Dmax 

permanecem constantes. No entanto, em temperaturas maiores os valores de Rg e Dmax sofrem um 
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aumento significativo, alcançando 143 ± 1 Å e 450 ± 15 Å, respectivamente (Tabela 4). Esse 

aumento no Rg e Dmax é acompanhado pelo deslocamento para valores maiores de r do máximo da 

probabilidade de distancias da função de distribuição p(r) (Fig. 14B). Esse aumento no Rg, Dmax e o 

deslocamento da p(r) para r maior são consistentes com a desnaturação da oxi-HbGp, e a formação 

de agregados em solução. Além disso, a diminuição do valor de I(0) com o aumento da temperatura 

pode estar associada com uma precipitação parcial dos agregados formados em solução em alta 

temperatura (Tabela 4).  

  

Figura 14: Curvas de SAXS para a oxi-HbGp 3,0 mg/mL: (A) pH 7,0,  (C), pH 5,0 e (E), pH 8,0. Os símbolos 

correspondem as curvas experimentais e as linhas aos ajustes usando o programa GNOM. Curvas de distribuição 

de distâncias p(r): (B) pH 7,0, (D) pH 5,0 e  (F) pH 8,0, correspondentes aos ajustes mostrados em (A), (C) e (E), 

respectivamente. 

 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Santiago, P. S.;  Batista, T.; Salmon, C. E. G.; Barbosa, L. R. S.; Itri, R.; Tabak, M. On the 

temperature stability of extracellular hemoglobin of Glossoscolex paulistus, at different oxidation states: SAXS and 

DLS studies, Biophysical Chemistry, v. 163–164, p. 44 – 55, 2012. 

 

No pH 5,0, a oxi-HbGp é bem mais estável do que no pH 7,0, não ocorrendo mudanças 

significativas na intensidade das curvas de espalhamento e nos parâmetros estruturais, Rg e Dmax, 

com o aumento de temperatura de 20 para 60 
o
C (Fig. 14C e Tabela 4). No entanto, são observadas 

pequenas mudanças de probabilidade de distância da função de distribuição p(r) e nos valores de 

I(0) com o aumento da temperatura. Essas mudanças podem ser atribuídas à sedimentação parcial 

de agregados de proteína formados em solução (Tabela 4), o que é consistente com os estudos por 

DLS (seção 4.4) e estudos reportados na literatura [33].  



61 
 

No pH 8,0 (Figs. 14C e 14D), a oxi-HbGp é menos estável, comparada ao pH 7,0. O 

aumento da temperatura de 20 para 50 
o
C, induz uma diminuição significativa nos valores de Rg e 

Dmax, de 107 ± 1 Å e 300 ± 10Å para 50 ± 1 Å e 190 ± 5 Å, respectivamente. Essas mudanças nos 

valores de Rg e Dmax estão associadas com a dissociação oligomérica da oxi-HbGp a partir de 55 
o
C 

(Tabela 4). O processo de dissociação oligomérica da oxi-HbGp leva à perda dos ombros 

característicos da forma íntegra e diminuição da intensidade da curva de espalhamento em q menor 

(Fig.14E). Essa redução de intensidade na curva de SAXS em q menor reflete diretamente no valor 

de I(0), que nesse caso, apresenta uma diminuição de 0,10 ± 0,01 para 0,003 ± 0,001, no intervalo 

de temperatura de 20 a 60 
o
C, para a oxi-HbGp no pH 8,0 (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Valores de Rg (Å), Dmax (Å) e I(0) (a.u.) para a oxi-HbGp, obtidos através do programa GNOM nos 

valores de pH indicados. 

Temperatura 

(
o
C) 

Oxi-

HbGp 
pH 5,0 pH 6,0 pH 7,0 pH 8,0 

20 
Rg 107±1 106±1 108±1 107±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 300±10 

I(0) 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 

30 
Rg 107±1 107±1 108±1 106±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 300±10 

I(0) 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 

40 
Rg 106±1 106±1 108±1 105±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 300±10 

I(0) 0,10±0,01 0,10±0,01 0,05±0,01 0,07±0,01 

50 
Rg 108±1 106±1 108±1 104±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 280±10 

I(0) 0,10±0,01 0,10±0,01 0,03±0,01 0,03±0,01 

55 
Rg 107±1 107±1 137±1 50±1 

Dmax 300±10 300±10 420±10 190±5 

I(0) 0,08±0,01 0,09±0,01 0,03±0,01 0,003±0,001 

60 
Rg 104±1 105±1 143±1 50±1 

Dmax 300±10 300±10 450±15 190±5 

I(0) 0,08±0,01 0,08±0,01 0,012±0,005 0,003±0,001 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Santiago, P. S.; Batista, T.; Salmon, C. E. G.; Barbosa, L. R. S.; Itri, R.; Tabak, M. On 

the temperature stability of extracellular hemoglobin of Glossoscolex paulistus, at different oxidation 

states: SAXS and DLS studies, Biophysical Chemistry, v. 163–164, p. 44–55, 2012. 

4.5.2 Cianometa-HbGp 

As curvas experimentais de SAXS, com os respectivos ajustes através do GNOM, e as 

curvas da função de distribuição p(r) para a cianomenta-HbGp, a 3,0 mg/mL, em diferentes valores 

de pH e temperatura, são apresentadas na Figura 15. A cianomenta-HbGp possui curvas de SAXS, a 
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20 
o
C, características da forma íntegra, nos valores de pH 7,0 e 5,0 (Figs. 15A e 15C), com ombros 

similares aos observados para a oxi-HbGp na seção 4.4.1. No pH 9,0 (Fig. 15E) os ombros 

associados ao estado nativo são bem menos intensos, comparados aos observados nos valores de pH 

7,0 e 5,0. A intensidade da curva de espalhamento em q mínimo também é menor, sugerindo uma 

dissociação oligomérica parcial da proteína nessa condição (Fig.15E).  

 

Figura 15: Curvas de SAXS para a cianometa-HbGp 3,0 mg/mL: (A) pH 5,0,  (C), pH 7,0 e (E), pH 9,0. Os símbolos 

correspondem às curvas experimentais e as linhas aos ajustes obtidos usando o programa GNOM. Curvas de 

distribuição de distâncias p(r): (B) pH 5,0, (D) pH 7,0 e (F) pH 9,0, correspondentes aos ajustes mostrados em 

(A), (C) e (E), respectivamente. 

 
Fonte- Carvalho, J. W. P., Santiago, P. S.; Batista, T.; Salmon, C. E. G.; Barbosa, L. R. S.; Itri, R.; Tabak, M. On the 

temperature stability of extracellular hemoglobin of Glossoscolex paulistus, at different oxidation states: SAXS and 

DLS studies, Biophysical Chemistry, v. 163–164, p. 44–55, 2012. 

 

Com o aumento da temperatura, a cianometa-HbGp se mantém praticamente estável, na 

faixa de temperatura de 20 a 60 
o
C, sendo, observadas mudanças nas curvas de SAXS (Fig. 15A). 

Os valores de Rg e Dmax são mostrados na Tabela 5. As curvas de função de distribuição p(r) 

apresentam uma pequena mudança de probabilidade (intensidade), que pode ser atribuída à 

precipitação parcial de agregados formados com o aumento da temperatura (Fig. 15B). Os valores 

de I(0) também mudam muito pouco com o aumento da temperatura, o que confirma que a 

cianometa-HbGp é bem mais estável do que a forma oxi-, em pH 7,0. Além disso, no pH 5,0, a 

cianometa-HbGp (Figs. 15C e 15D) também se mantém estável, com valores de Rg e Dmax 
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constantes durante o ciclo de aquecimento (Tabela 5). No pH 6,0, a estabilidade é similar ao pH 5,0 

(Tabela 5). 

No entanto, no pH 8,0, a cianometa-HbGp é um pouco menos estável do que no pH 7,0, 

em função do aumento de temperatura (Tabela 5). Os valores de Rg, Dmax e I(0) iguais a 93 ± 1 Å, 

250 ± 5 Å e 0,02 ± 0,01Å, respectivamente, indicam que a proteína encontra-se dissociada em 60 

o
C. No pH 9,0, o processo de dissociação oligomérica da cianometa-HbGp começa a 40 

o
C, com a 

perda de intensidade dos ombros característicos da forma íntegra, sendo que, eles desaparecem 

totalmente a 50 
o
C (Fig. 15E). Os valores de Rg e Dmax diminuem para 75 ± 1 Å e 245 ± 5 Å, 

respectivamente, a 50 
o
C ( Tabela 5). Com a dissociação oligomérica da cianometa-HbGp a 

probabilidade (intensidade) máxima da função de distribuição p(r) é deslocada para valores de r 

menores (Fig.15F), e o perfil da curva é consistente com a presença de subunidades dissociada em 

solução [19,33,58,59].   

 

Tabela 5: Valores de Rg (Å), Dmax (Å) e I(0) (a.u.) obtidos usando o programa GNOM para a cianometa-HbGp, 

nos valores de pH indicados. 

Temperatura 

(
o
C) 

Cianometa-

HbGp 
pH 5,0 pH 6,0 pH 7,0 pH 8,0 pH 9,0 

20 

Rg 107±1 107±1 107±1 108±1 107±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 300±10 300±10 

I(0) 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,07±0,01 

30 

Rg 107±1 107±1 107±1 108±1 106±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 300±10 300±10 

I(0) 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,07±0,01 

40 

Rg 107±1 107±1 108±1 108±1 106±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 300±10 300±10 

I(0) 0,09±0,01 0,10±0,01 0,09±0,01 0,10±0,01 0,06±0,01 

50 

Rg 107±1 107±1 108±1 ** 75±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 ** 245±5 

I(0) 0,09±0,01 0,09±0,01 0,09±0,01 ** 0,012±0,001 

60 

Rg 107±1 106±1 108±1 93±1 ** 

Dmax 300±10 300±10 300±10 250±5 ** 

I(0) 0,09±0,01 0,09±0,01 0,09±0,01 0,02±0,01 ** 
** Medidas não realizadas. 

Fonte-Carvalho, J. W. P., Santiago, P. S.; Batista, T.; Salmon, C. E. G.; Barbosa, L. R. S.; Itri, R.; Tabak, M. On the 
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4.5.3 Meta-HbGp 

A meta-HbGp a 3,0 mg/mL, no pH 7,0 (Fig.16A), apresenta uma curva de SAXS similar 

àquelas observadas para a oxi- e cianometa-HbGp, com os ombros característicos da forma íntegra, 

assim como valores de Rg, Dmax e I(0), a 20 
o
C, similares (Tabela 6). No pH 8,0, a 20 

o
C, as curvas 

de espalhamento são características da meta-HbGp totalmente dissociada, devido a inexistência dos 

ombros observados para a forma íntegra, no pH 7,0 (Fig.16C). Os valores de Rg e Dmax de 92±1 Å e 

280±5 Å, também são consistentes com a meta-HbGp dissociada em solução (Tabela 6). A 

dissociação da meta-HbGp também é caracterizada por uma função p(r), que contém a contribuição 

de duas populações, consistente com a presença das diferentes subunidades dissociadas em solução 

(Fig.16D). Esses resultados a 20 
o
C, mostram que a meta-HbGp é consideravelmente menos estável 

em meio alcalino, tendo em vista que, a oxi- e cianometa-HbGp se mantêm na forma íntegra no pH 

8,0, a 20 
o
C (seções 4.4.1 e 4.4.2).   

 

Figura 16: Curvas de SAXS para a meta-HbGp 3,0 mg/mL: (A) pH 7,0 e (C), pH 8,0. Os símbolos correspondem às 

curvas de espalhamento experimentaia e as linhas aos ajustes usando o programa GNOM. Curvas de distribuição 

de distâncias p(r): (B) pH 7,0 e (D) pH 8,0, correspondentes aos ajustes mostrados em (A) e (C), respectivamente. 
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DLS studies, Biophysical Chemistry, v. 163–164, p. 44–55, 2012. 

 

 

A meta-HbGp no pH 7,0, apresenta a curva de espalhamento com os ombros 

característicos da forma íntegra até 40 
o
C, com uma diminuição de intensidade significativa dos 

mesmos em temperatura maior que 50 
o
C (Fig.16A). Os valores de I(0) também diminuem 
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consideravelmente de 0,10 para 0,04, na faixa de temperatura de 20 a 60 
o
C (Tabela 6). Além disso, 

Rg e Dmax aumentam drasticamente a 60 
o
C, para 122 ± 1 Å e 400 ± 10 Å, respectivamente, 

indicando a desnaturação da proteína. O processo de desnaturação térmica da meta-HbGp é 

acompanhado pela diminuição de intensidade da (probabilidade) da função de distribuição p(r), a 

partir de 40 
o
C. Além disso, a contribuição de agregados grandes na intensidade da função de 

distribuição p(r) é visível a 60 
o
C (Fig. 16B). 

Em meio ácido (valores de pH 5,0 e 6,0), a meta-HbGp apresenta curvas de espalhamento 

similares a oxi- e cianometa-HbGp (dados não mostrados). Essa forma oxidada da HbGp também é 

praticamente estável entre 20 e 60 
o
C, uma vez que não ocorrem mudanças nos parâmetros Rg e 

Dmax (Tabela 6).     

 

Tabela 6: Valores de Rg (Å), Dmax (Å) e I(0) (a.u.),  para meta-HbGp obtidos usando o programa GNOM, nos 

valores de pH indicados. 

Temperatura(
o

C) 

Met-

HbGp 
pH 5,0 pH 6,0 pH 7,0 pH 8,0 

20 

Rg  107±1 107±1 107±1 92±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 280±5 

I(0)  0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,010±0,005 

30 

Rg  107±1 107±1 107±1 90±1 

Dmax 300±10 300±10 300±10 295±5 

I(0)  0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,010±0,005 

40 

Rg  106±1 107±1 107±1 ** 

Dmax 300±10 300±10 300±10 ** 

I(0)  0,10±0,01 0,09±0,01 0,09±0,01 ** 

50 

Rg  107±1 107±1 105±1 ** 

Dmax 300±10 300±10 300±10 ** 

I(0)  0,09±0,01 0.09±0.01 0,07±0,01 ** 

60 

Rg  106±1 106±1 122±1 ** 

Dmax 300±10 300±10 400±10 ** 

I(0)  0,09±0,01 0,09±0,01 0,04±0,01 ** 
** Medidas não realizadas. 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Santiago, P. S.; Batista, T.; Salmon, C. E. G.; Barbosa, L. R. S.; Itri, R.; Tabak, M. On the 
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4.6 Análises da dissociação oligomérica da oxi-, meta- e cianometa-HbGp, em diferentes valores de 

pH e temperatura 

Como descrito anteriomente na seção 3.3.4 na descrição de materiais e métodos, o 

programa GNOM foi usado para a obtenção da função de distribuição de distâncias p(r), a partir das 

curvas experimentais de SAXS da HbGp, assim como dos diferentes fragmentos (subunidades) da 
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estrutura cristalográfica da HbLt, usando as curvas teóricas correspondentes geradas pelo programa 

CRYSOL [33,34,35]. As curvas de função de distribuição p(r) obtidas dos dados experimentais 

foram ajustadas usando uma combinação linear das funções p(r) teóricas correspondentes à HbLt 

íntegra e aos seus diferentes fragmentos obtidos da estrutura cristalográfica. Através desses ajustes e 

assumindo que a estrutura de HbLt é totalmente similar a de HbGp sua ortóloga, obteve-se as 

porcentagens de contribuição das diferentes subunidades da HbGp em solução. Convém mencionar 

que essas porcentagens são aproximadas, tendo em vista que, as curvas teóricas foram obtidas 

usando a aproximação de corpo rígido, ou seja, os fragmentos da estrutura cristalográfica da HbLt, 

que podem não ser exatamente iguais à proteína em solução. Nessa quantificação das subunidades 

da HbGp, dissociadas em solução foi usado também o programa OLIGOMER para ajustar as curvas 

de SAXS experimentais. Esse programa usa curvas de espalhamento teóricas de diferentes 

fragmentos cristalográficos para ajustar a curva experimental [33], que descreve, por exemplo, um 

equilíbrio do tipo monômerodímero.  

Os ajustes da p(r) e da curva de espalhamento experimental da HbGp foram realizados 

usando a p(r) e a curva de espalhamento teórica dos diferentes fragmentos da HbLt, como por 

exemplo: o dodecâmero (abcd)3, o tetrâmero (abcd) e o trímero (abc), e algumas combinações 

usando o linker e o monômero (d), do tipo abc+L e abc+d (Fig. 17, [33]). A contribuição do 

monômero e do linker isolados em solução não foi considerada nos ajustes, devido a sua baixa 

influência na intensidade da curva de espalhamento, comparada com as subunidades de pesos 

moleculares maiores (Fig. 17). As análises iniciais, usando o OLIGOMER, mostraram que a 

inclusão da contribuição dessas subunidades de baixo peso molecular, eleva consideravelmente o 

valor do erro dos ajustes comparado àqueles onde essas subunidades menores não são consideradas 

na forma isolada (pura). Da mesma forma, para os ajustes da combinação linear da função de 

distribuição p(r) usando o OriginPro 8.0, obtêm-se resultados melhores quando a contribuição das 

subunidade menores é desconsiderada. Os resultados obtidos pela combinação linear da p(r) foram 

usados como parâmetro de entrada nos ajustes com o programa OLIGOMER [32]. 

As curvas de SAXS teóricas para a HbLt e seus fragmentos, com as correspondentes 

curvas de distribuição p(r) são mostradas nos insertos das Figuras 17A e 17B. Essa figura foi 

dividida em duas partes para destacar a contribuição dos fragmentos de maior (Fig.15A) e menor 

(Fig. 17B) peso molecular. A intensidade das curvas de espalhamento e das funções de distribuição 

p(r) foi normalizada pelo peso molecular do fragmento correspondente (Figs. 17 A e 17B). Nessa 

normalização da p(r) pela massa molecular das subunidades foi assumida a estequiometria de 

12(abcd)3L3 para a estrutura íntegra da HbLt e HbGp [3,33]. 

 



67 
 

Figura 17: Curvas teóricas de SAXS, obtidas usando o programa CRYSOL [32,35], e baseados na estrutura 

cristalográfica da HbLt, depositada no PDB código 2GTL[8]. (A) Curvas de SAXS para a proteína íntegra e 

fragmentos com maior peso molecular e (B) para os fragmentos com menor peso molecular. Os insertos em (A) e 

(B) correspondem às funções de distribuição de distâncias p(r) correspondentes, obtidas usando o programa 

GNOM, das respectivas curvas de SAXS em (A) e (B).   

 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Santiago, P. S.; Batista, T.; Salmon, C. E. G.; Barbosa, L. R. S.; Itri, R.; Tabak, M. On the 

temperature stability of extracellular hemoglobin of Glossoscolex paulistus, at different oxidation states: SAXS and 

DLS studies, Biophysical Chemistry, v. 163–164, p. 44–55, 2012. 

 

 

A Figura 18 mostra as funções de distribuição p(r) e as curvas de espalhamento (insertos 

da Fig.18) experimentais geradas pelo GNOM para a oxi-, meta- e cianometa-HbGp, em diferentes 

valores de pH e temperatura, com os respectivos ajustes usando uma combinação linear das p(r) e 

das curvas de espalhamento teóricas da HbLt íntegra e seus fragmentos (Fig.18). A função de 

distribuição p(r) da oxi-HbGp, pH 7,0, a 20 
o
C (Fig. 18A) foi ajustada com 100 % de proteína 

íntegra, sendo que um ajuste similar da curva de espalhamento foi obtido através do OLIGOMER 

(inserto Fig. 18A e Tabela 7). Esses ajustes, confirmam que em pH 7,0 a 20 
o
C, a HbGp, encontra-

se totalmente na forma íntegra. Esses ajustes descrevem bem a proteína nessas condições 

experimentais. 
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Figura 18: Curvas da função de distribuição p(r) e de intensidade I(q) (curvas de SAXS) experimentais para a 

HbGp, em diferentes estados de oxidação, pH e temperatura. As curvas p(r) experimentais foram obtidas usando 

o programa GNOM. Os ajustes mostrados junto com a p(r) experimental foram realizados com a combinação 

linear das curvas de p(r) teóricas obtidas para a estrutura cristalográfica da HbLt, mostradas na Figura 15. (A) 

oxi- HbGp pH 7,0 a 20oC, (B) pH 8,0 a 60oC, (C) Cianometa-HbGp pH8,0 a 60oC e (D) pH 9,0 a 50 oC, (E) meta-pH 

8,0 a 30 oC. Nos insertos são mostradas as curvas experimentais de SAXS para HbGp (símbolos) e o ajuste usando 

o programa OLIGOMER (linha contínua). 

 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Santiago, P. S.; Batista, T.; Salmon, C. E. G.; Barbosa, L. R. S.; Itri, R.; Tabak, M. On the 

temperature stability of extracellular hemoglobin of Glossoscolex paulistus, at different oxidation states: SAXS and 

DLS studies, Biophysical Chemistry, v. 163–164, p. 44–55, 2012. 

 

 

Na Figura 18B a p(r) da oxi-HbGp, pH 8,0 a 60 
o
C, é mostrada com o respectivo ajuste, 

usando a combinação linear dos fragmentos de HbLt, sendo obtidas as seguintes porcentagens de 

contribuição:  2 ± 1% de uma metade da proteína íntegra, que corresponde a 6x(abcd)3L3 48 ± 13% 

de dodecâmero, e 50 ± 43% de tetrâmero (Tabela 7). Esses resultados são consistentes com o fato 

da p(r) experimental se estender somente até 200 Å. Embora exista a contribuição de partículas 

maiores que 100 Å em menor intensidade, provavelmente, são agregados de proteína desnaturada. 

Por essa razão o ajuste da Figura 18B foi limitado a 150 Å, tendo em vista que o ajuste realizado na 

p(r) completa apresenta uma distorção na curva de ajuste, mas as três espécies são mantidas com 
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percentagem diferente dos valores da Tabela 7. O fato de haver a contribuição de partículas maiores 

de 150 Å, associada à proteína desnaturada, impede que a curva p(r) completa seja ajustada 

corretamente. Isto se deve a que, o nosso modelo de ajuste não contém um termo que descreva a 

contribuição do agregado. O melhor ajuste da curva de SAXS experimental da oxi-HbGp, no pH 

8,0, e a 60 
o
C, usando o OLIGOMER, foi obtido pela combinação dos fragmentos 6x(abcd)3L3, que 

corresponde a uma metade da proteína íntegra, dodecâmero e tetrâmero (inserto Fig. 18B). Esse 

ajuste com o OLIGOMER mostra uma contribuição de 5,3 ± 0,2% do fragmento 6x(abcd)3L3, 23 ± 

1% de dodecâmero e 72 ± 1% de tetrâmero, respectivamente, corroborando com a existência de 

maior quantidade de dodecâmero e tetrâmero e a presença de uma pequena fração de 6x(abcd)3L3 

em solução, nessa condição (Tabela 7).  

Na Figura 18C são mostrados os ajustes da p(r) e da curva de SAXS experimental para a 

cianometa-HbGp, no pH 8,0, e a 60 
o
C. O ajuste da p(r) mostra a contribuição de 11 ± 1% de 

proteína íntegra,  6 ± 3% do fragmento 6(abcd)3L3, 61 ± 5% de dodecâmero e 22 ± 2% de 

tetrâmero, respectivamente (Tabela 7). Esses resultados são consistentes com a existência de 

oscilações na curva de SAXS mostrada no inserto da Figura 18C e com os dois ombros intensos na 

p(r) na Figura 16C. O ajuste com o OLIGOMER da curva de SAXS (inserto Fig. 18C) mostra a 

contribuição de 13 ± 1% de proteína íntegra, 12 ± 1% de (abcd)3L3, 49 ± 1% de dodecâmero, e 26 ± 

1% de tetrâmero, confirmando que a cianometa-HbGp dissocia menos que a oxi-HbGp (Fig.18B e 

Tabela 7). No pH 9,0, a 50 
o
C, a cianometa-HbGp apresenta um ajuste da p(r) com uma 

contribuição de 7 ± 1% de proteína íntegra, 47 ± 4% de dodecâmero e 46 ± 1% de tetrâmero. O 

ajuste com o OLIGOMER fornece 7,8 ± 0,2% de 6(abcd)3L3, metade  da proteína íntegra, 38 ± 1% 

de dodecâmero e 54±1% de tetrâmero. Esses resultados mostram que o aumento do pH de 8,0 para 

9,0 leva a uma diminuição da contribuição de espécies de peso molecular maior, e um aumento 

significativo de cerca de duas vezes na contribuição do tetrâmero quando comparado ao pH 8,0 

(Tabela 7), sendo consistente com o maior grau de dissociação oligomérica da cianometa-HbGp em 

pH mais alcalino e com os resultados de DLS reportados na seção 4.4 [33]. 

O ajuste da p(r) da meta-HbGp, pH 8,0 a 30 
o
C, apresentado na Figura 18E, mostra a 

contribuição de  2,0 ± 0,3% de proteína íntegra, 12 ± 1% da subunidade 6(abcd)3L3, 16 ± 8% de 

dodecâmero e 70 ± 26 % de  abc+d, ou seja, a soma do trímero (abc) com monômero d. O ajuste do 

OLIGOMER indica uma porcentagem similar ao da p(r), como mostrado na Tabela 7.  Esses 

resultados são consistentes, pois a meta-HbGp é muito instável a 20 
o
C, onde as análises por 

GNOM sugerem que a proteína se encontra dissociada, como reportado na seção 4.5. 

Portanto, os estudos de estabilidade térmica da HbGp em pH alcalino por SAXS, mostram 

claramente a seguinte ordem de estabilidade: cianometa->oxi->meta-HbGp. Essa ordem de 
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estabilidade reflete diretamente o estado de oxidação do ferro do grupo heme e a força do ligante 

presente na sexta coordenação do metal. Na cianometa-HbGp o ferro do grupo heme se encontra no 

estado oxidado Fe
+3

, e o CN
-
, que ocupa a sexta coordenação do metal, é um ligante forte. Estudos 

apontam que o fato do cianeto ser um ligante forte induz mudanças estruturais na proteína que a 

torna mais estável [60]. Embora, o ferro do heme se encontre no estado reduzido (Fe
+2

) na forma 

oxi-HbGp, o O2 que ocupa a sexta coordenação do metal é um ligante mais fraco do que o cianeto, 

tornando essa forma menos estável que a cianometa-HbGp. Para a meta-HbGp a molécula de água 

que ocupa a sexta coordenação do ferro oxidado (Fe
+3

) do grupo heme, é um ligante bem mais fraco 

comparado ao O2 e cianeto, e consequentemente essa forma de HbGp é a menos estável das três 

[40,60]. 

 

Tabela 7: Porcentagem de contribuição dos fragmentos (subunidades) obtidos pelo ajuste da p(r) experimental 

da HbGp, pela combinação linear das curvas p(r) teóricas e usando o programa OLIGOMER, para a oxi-, 

cianometa- e meta-HbGp nas temperaturas indicadas. Os ajustes são mostrados na Figura 18. 

 Oxi-HbGp Cianometa-HbGp Meta-HbGp 

 pH 7,0 20 
o
C pH 8,0 60 

o
C pH 8,0 60 

o
C pH 9,0 50 

o
C pH 8,0 30 

o
C 

Fragmentos %p(r) %OLIG. %p(r) %OLIG. %p(r) %OLIG. %p(r) %OLIG. %p(r) %OLIG. 

Íntegra 100% 100% - - 11±1 13±1 - - 2,0±0,3 1±1 

6×(abcd)3L3 - - 2±1 5,3±0,2 - - 7±1 7,8 ±0,2 12±1 11±1 

1/12(abcd)3L

3 
- - - - 6±3 12±1 - - - - 

(abcd)3 - - 48±13 23±1 61±5 49±1 47± 4 38±1 16±8 16±1 

(abcd) - - 50±43 72±1 22±2 26±1 46 ±1 54±1 - - 

abc+d - - - - - - - - 70±26 72±1 

%p(r)- Porcentagem das diferentes subunidades obtidas através de ajustes da p(r) experimental da HbGp pela combinação linear da p(r) teórica dos 

diferentes fragmentos (subunidades) da HbLt, como mostrado na Figura18. 

%OLIG- Porcentagem das diferentes subunidades com ajustes usando o programa OLIGOMER. 
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Vários estudos, baseados na técnica de SAXS, são reportados na literatura para os 

processos de dissociação, desnaturação e agregação para diferentes proteínas, induzidos por 

variação de pH, altas concentrações de sal e presença de cloreto de guanidina [44,45,49,61-66]. 

Nesses estudos a caracterização de espécies dissociadas em solução também é descrita, 

principalmente para sistemas envolvendo o equilíbrio de homo-dimeros com os monômeros 

correspondentes [62,64]. Além disso, existem também estudos para proteínas oligoméricas, tais 

como, homo-tetrâmero e homo-hexâmero [58,66]. O fato dessas proteínas possuirem estruturas 



71 
 

compostas por subunidades com massa molecular idêntica, torna as análises relativamente mais 

fácil, bem como, a escolha de um modelo de análise adequado. Entretanto, a HbGp é uma proteína 

oligomérica complexa, formada por sete cadeias, 4 globinas e 3 linkers, com massas moleculares 

diferentes, na faixa de 16 a 52 kDa, sendo que 3 globinas formam um hetero-trímero associado por 

pontes disulfeto, podendo as mesmas se arranjarem de diferentes formas. Dessa forma, é muito mais 

difícil deduzir um modelo de análise, assim como, ajustar a curva de espalhamento experimental. 

Além disso, estudos por ultracentrifugação analítica [20], e cromatografia de exclusão por tamanho 

[3,6], mostram que na dissociação alcalina da HbGp as cadeias linkers (L) preferem se ligar a 

subunidade trímero (abc), enquanto que, o monômero d permanece isolado, em solução. 

Considerando essas dificuldades pela complexidade da estrutura oligomérica da HbGp, algumas 

simplificações na dedução do modelo usado nas análises dos dados de SAXS para o processo de 

dissociação oligomérica, apresentado e discutido acima, foram necessárias. Nesse modelo foi 

desconsiderada a contribuição dos linkers isolados, e também do monômero d. A contribuição do 

monômero d isolado é muito baixa na curva de espalhamento, comparada a outras subunidades 

como, por exemplo, o tetrâmero (abcd) e o dodecâmero (abcd)3. Essas simplificações foram 

essenciais para que as curvas de espalhamento experimentais fossem ajustadas com sucesso.  

Apesar das dificuldades citadas acima, acreditamos que nossos resultados representam um avanço 

importante no entendimento da estabilidade térmica da HbGp, em diferentes valores de pH. Eles 

representam também um avanço no entendimento do processo de dissociação oligomérica induzido 

pela temperatura e na caracterização das espécies dissociadas em solução [33]. 
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Parte 2- Estabilidade térmica da oxi-HbGp na presença 

do surfactante aniônico dodecil sulfato de sódio (SDS) 
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4.7 Estabilidade térmica da oxi-HbGp, na presença de SDS, em pH ácido e neutro, monitorada por 

espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

4.7.1 pH 7,0 

Na Figura 19A são apresentadas as curvas de “melting” para a oxi-HbGp 0,5 mg/mL, pH 

7,0, em diferentes concentrações de SDS. Os parâmetros hidrodinâmicos e térmicos obtidos através 

dessas curvas (Fig.19) encontram-se reunidos na Tabela 8. Pode-se observar que a oxi-HbGp, no 

pH 7,0, possui um valor de Dh de 27 ± 1 nm, a 25 
o
C, em toda a faixa de concentração de SDS 

estudada (0-0,6 mmol/L), sugerindo que a proteína mantém-se na forma íntegra [13-15, 67] nessa 

temperatura [67]. 

 

Figura 19: Curvas de “melting” para a oxi-HbGp, na concentração de 0,5 mg/mL, em fosfato-acetato 30 mmol/L,  

na presença de SDS, na faixa de temperatura de 20 a 70 oC. (A) pH 7,0 e (B) pH 5,0. 

 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Alves, F. R.; Batista, T.; Carvalho, F. A. O.; Santiago, P. S.; Tabak, M. Sodium dodecil 

sulfate (SDS) effect on the thermal stability of oxy-HbGp: dyanamic light scattering (DLS) and small angle x-ray 

scattering (SAXS) studies, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 111, p. 561– 570, 2013. 

 

 

Na ausência de SDS, a oxi-HbGp no pH 7,0 mantém o diâmetro hidrodinâmico de 27 ± 1 

nm até a temperatura de 52 ±1 
o
C, sofrendo desnaturação acima dessa temperatura, caracterizada 

pelo aumento do Dh com formação de agregados, com diâmetro hidrodinâmico de 247 ± 2 nm, a 70 

o
C (Fig. 19A e Tabela 8). Na presença de 0,2 mmol/L de surfactante, a temperatura de desnaturação 

mantém-se em 52 
o
C (Tabela 8). No entanto, na curva de “melting”, é observado que entre 48 e 50 

o
C, a oxi-HbGp começa a sofrer dissociação oligomérica, seguido da desnaturação antes que a 
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dissociação se torne mais extensa (inserto da Fig. 19A). Esse início de dissociação oligomérica 

reflete no tamanho dos agregados a 70 
o
C formado pela proteína desnaturada, que são um pouco 

menor que o observado na ausência de surfactante (Tabela 8). A partir da concentração de 0,4 

mmol/L de SDS, uma extensa dissociação oligomérica é observada, seguida pela desnaturação das 

subunidades (Fig. 19A). Além disso, com o aumento da concentração de surfactante a temperatura 

de dissociação (Tdiss) é deslocada para valores menores (Tabela 8). Como consequência do aumento 

do grau de dissociação oligomérica da oxi-HbGp, o diâmetro mínimo <Dh>min das subunidades 

dissociadas se torna menor, alcançando um valor mínimo de 12 ± 1 nm, na concentração 0,6 

mmol/L de SDS (Fig. 19A e Tabela 8). Essa dissociação oligomérica mais intensa torna o agregado 

da proteína desnaturada bem menor, com diâmetro hidrodinâmico de 21 ± 1 nm a 70 
o
C.  

 

Tabela 8: Valores do diâmetro hidrodinâmico (Dh) e temperaturas de dissociação e desnaturação, para a oxi- e 

cianometa-HbGp no pH 7,0 e 5,0, nas concentrações de SDS indicadas. 

[oxi-HbGp] 

(mg/mL) 

[SDS] 

(mmol/L) 

<Dh>inicial 

(nm) 
Tdiss (

o
C) <Dh>min (nm) Tden (

o
C) <Dh>den (nm) 

Oxi-HbGp pH 7,0 

0,5 

0,0 27±1 - - 52 ±1 247±2 

0,2 27±1 49±1 18±1 52 ±1 233±3 

0,4 27±1 41±1 17±1 53 ±1 60±2 

0,6 27±1 37±1 12±1 50 ±1 21±1 

3,0 

0,0 27±1 - - 51±1 388±4 

0,2 27±1 50±1 26±1 52±1 288±5 

0,4 27±1 49±1 24±1 53±1 248±3 

0,6 27±1 45±1 20±1 54±1 72±1 

Oxi-HbGp pH 5,0 

0,5 
0,0 28±1 - - 55 ± 1 5527±1000 

0,05 30±1 - - 53 ± 1 2540±800 

0,1 29±1 - - 47 ± 1 8020±2000 
<Dh>inicial é o diâmetro hidrodinâmico da oxi-HbGp a 25 oC; Tdiss  é a temperatura em que a oxi-HbGp sofre dissociação oligomérica; <Dh>diss é o 

diâmetro hidrodinâmico da oxi-HbGp dissociada; <Dh>min é o menor valor de diâmetro hidrodinâmico alcançado pela proteína dissociada; Tden é a 

temperatura em que o diâmetro hidrodinâmico da oxi-HbGp aumenta drasticamente; <Dh>den é o diâmetro hidrodinâmico da oxi-HbGp a 70 oC 

(Fig.19). 
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Estudos com a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, pH 7,0, mostram que, na ausência de SDS, a 

proteína desnatura em temperaturas acima de 51±1 
o
C, com a formação de agregados grandes com 

Dh de 388 ± 4 nm a 70 
o
C (Tabela 8), sendo consistente com estudos anteriores [13-15]. Na 

presença de 0,2 mmol/L de SDS, a proteína apresenta uma ligeira diminuição de Dh a 50 
o
C, 

sugerindo a dissociação parcial da oxi-HbGp antes da desnaturação a 52 
o
C. Com 0,4 e 0,6 mmol/L 

de surfactante, a dissociação oligomérica da oxi-HbGp é mais pronunciada começando em 49 ± 1 

o
C e 45 ± 1 

o
C, respectivamente. No entanto, a dissociação oligomérica não é completa antes da 



75 
 

desnaturação, uma vez que os valores de <Dh>min da forma dissociada são 24 ± 1 e 20 ± 1 nm para 

0,4 e 0,6 mmol/L de SDS, respectivamente. Esses valores de <Dh>min, são consideravelmente 

maiores do que aqueles obtidos para 0,5 mg/mL de proteína e também aqueles obtidos para a 

proteina totalmente dissociada em pH alcalino [14]. Portanto, esses resultados sugerem que para a 

oxi-HbGp, 3,0 mg/mL, os processos de dissociação e desnaturação se sobrepõem com o aumento da 

temperatura. Além disso, o tamanho do agregado formado pela proteína desnaturada a 70 
o
C se 

torna menor com o aumento da concentração de SDS (Tabela 8). Essa diminuição do Dh da forma 

desnaturada está de acordo com o fato da dissociação oligomérica dificultar a formação de 

agregados grandes, e o SDS atuar como inibidor de agregação, tornando a proteína na forma 

desnaturada mais solúvel [25,67-70]. 

4.7.2 pH 5,0 

No pH 5,0 (Fig. 19B e Tabela 8), a oxi-HbGp apresenta um ligeiro aumento no valor de Dh 

de 28 ± 1 nm na ausência, é de 29-30 ± 1 nm quando na presença de SDS a 25 
o
C. Esse ligeiro 

aumento no valor de Dh é atribuído a ligação do SDS na oxi-HbGp, que encontra-se na forma 

íntegra [67,70]. Na ausência de surfactante a oxi-HbGp possui temperatura de desnaturação de 55 ± 

1 
o
C (Fig.19B e Tabela 8). A desnaturação envolve a formação de agregados grandes alcançando 

um tamanho de 5527 ± 1000 nm a 70 
o
C (Tabela 8). Além disso, na faixa de temperatura entre 62 e 

66 
o
C ocorre a sedimentação de parte desses agregados formados, levando a uma oscilação no 

diâmetro hidrodinâmico das partículas em solução (Fig. 19B). A formação desses agregados 

grandes de proteína desnaturada com o aumento da temperatura é favorecida pela proximidade do 

pH 5,0 com o ponto isoelétrico da oxi-HbGp (pI=5,5, [13]. 

Na presença de 0,05 e 0,1 mmol/L de SDS, a oxi-HbGp apresenta uma pequena 

diminuição de estabilidade, com valores de Tden de 53 ± 1 e 47 ± 1 
o
C, respectivamente (Tabela 8). 

Além disso, o processo de desnaturação térmica leva à formação de agregados, assim como, à 

sedimentação parcial dos mesmos, observado pela diminuição de Dh entre 58 e 66 
o
C (Fig. 19B). 

Essas observações sugerem que o SDS promove a formação de agregado de oxi-HbGp desnaturada, 

provavelmente através da neutralização de parte das cargas positivas na superfície da proteína, 

tendo em vista que a proteína encontra-se num pH um pouco abaixo do seu pI [13,24,25]. 
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4.8 Estabilidade térmica da oxi-HbGp, na presença de SDS, em pH acido, neutro e alcalino, 

monitorada por espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS) 

4.8.1 pH 7,0 

Nas Figuras 20A e 20C são mostradas as curvas de SAXS, com os respectivos ajustes 

obtidos usando o programa GNOM, para a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, pH 7,0, na presença de 0,2 (Fig. 

20A) e 0,4 mmol/L de SDS (Fig. 20C), em função da temperatura. Além disso, nas Figuras 20B e 

20D, são apresentadas as curvas da função de distribuição p(r), obtidas através dos ajustes 

mostrados nas Figuras 20A e 20C. Os parâmetros estruturais, raio de giro (Rg), dimensão máxima 

Dmax e valor de intensidade I(0) no q=0, obtidos com as análises das curvas de espalhamento (Figs. 

20A e 20C), usando o programa GNOM, encontram-se reunidos na Tabela 9. A 20 
o
C, a curva de 

SAXS indica que a oxi-HbGp encontra-se íntegra [17,59], devido à presença dos três ombros bem 

definidos, na região de q igual a 0,04 Å
-1

, 0,07 Å
-1

 e 0,12 Å
-1

, respectivamente, na presença de 0,2 

mmol/L de SDS (Fig. 20A). A oxi-HbGp, a 20 
o
C, também apresenta p(r) com a contribuição de 

uma única partícula e valores de Rg e Dmax compatíveis com a forma íntegra, de 107 ± 1 e 300 ± 10 

Å, respectivamente (Figs. 20B, 20D e Tabela 9). 

Com o aumento da temperatura, a oxi-HbGp, na presença de 0,2 mmol/L de SDS, mantém-

se estável até 50 
o
C, não havendo mudanças significativas na intensidade da curva de espalhamento 

e dos ombros característicos da forma íntegra, nem nos parâmetros estruturais Rg=107 ± 1A e Dmax 

=300 ± 10 Å, respectivamente. As curvas de p(r) também não mudam, corroborando que a oxi-

HbGp mantém-se íntegra nessa temperatura (Fig. 20B). Em 60 
o
C a curva de SAXS apresenta uma 

diminuição da intensidade em q mínimo, assim como, dos ombros característicos da forma íntegra  

(Fig. 20A). Essas mudanças indicam que a oxi-HbGp sofre desnaturação nessa temperatura. A 

desnaturação é acompanhada pelo aumento significativo nos valores de Rg para 134 ± 4 Å, assim 

como, de Dmax para 450 ± 10 Å (Tabela 9). Os valores de I(0) diminuem com o aumento da 

temperatura, sendo a diminuição significativa entre 50 e 60 
o
C, de 0,12 ±0,01 para 0,082±0,004. 

Essa diminuição do I(0) pode ser atribuída à dissociação oligomérica da oxi-HbGp, que nesse caso, 

é seguida pela desnaturação [67]. Entretanto, as curvas de p(r) não mostram a contribuição de 

partículas pequenas com o aumento da temperatura (Fig. 20B). A ausência da contribuição de 

partículas pequenas nas curvas de p(r) sugere que os processos de dissociação/desnaturação 

praticamente sobrepõem-se, não havendo assim uma separação clara entre os mesmos. Essa 
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sobreposição da dissociação/desnaturação provavelmente tem influência da concentração de 

proteína como mostram os estudos de DLS reportados na seção 4.7.1. Dessa forma, é provável que 

a existência de uma pequena fração de proteína dissociada não seja detectada devido à concentração 

de proteína ser relativamente alta, assim como por uma limitação da técnica que possui baixa 

resolução.  

  

Figura 20: Curvas de SAXS para a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, pH 7,0, na presença de (A) 0,2 e (C) 0,4 mmol/L de SDS. 

(B) e (D) Curvas de distribuição de distâncias p(r), correspondentes aos ajustes das curvas mostradas em (A) e (B), 

obtidas usando o programa GNOM. 
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sulfate (SDS) effect on the thermal stability of oxy-HbGp: dyanamic light scattering (DLS) and small angle x-ray 

scattering (SAXS) studies, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 111, p. 561– 570, 2013. 

 

 

Na concentração 0,4 mmol/L de SDS, a 20 
o
C, a oxi-HbGp também possui curva de SAXS 

característica da forma íntegra, assim como, os parâmetros estruturais Rg e Dmax (Tabela 9).  

Entretanto, o valor de I(0) a 20 
o
C é um pouco menor comparado ao valor obtido na concentração 

0,2 mmol/L de surfactante, sugerindo que pode haver uma dissociação parcial da oxi-HbGp nessas 

condições (Tabela 9).  Com o aumento da temperatura uma diminuição gradual do I(0) é observada, 

alcançando o valor 0,08 ± 0,01, a 60 
o
C. Essa diminuição gradual do I(0) sugere um crescente grau 

de dissociação induzido pelo aumento da temperatura, e em 60 
o
C os valores de Rg e Dmax 

aumentam expressivamente, indicando que a proteína encontra-se desnaturada nessa temperatura 

(Tabela 9).  
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Tabela 9: Valores de Rg (Å), Dmax (Å) e I(0) (a.u.) para a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, obtidos usando o programa GNOM, 

nas concentrações de SDS e temperaturas indicadas. 

 [SDS], 

mmol/L 
T (

o
C)  pH 5,0 pH 7,0 pH 9,0 

0.2 

20 

Rg 108 ± 1 107 ± 1 105 ± 1 

Dmax 300±10 300±10 290±10 

I(0) 0,15 ± 0,01 0,15 ± 0.01 0,046 ± 0,001 

40 

Rg 

Dmax 

I(0) 

108 ± 1 

300±10 

0,14 ± 0,01 

107 ± 1 

300±10 

0,14 ± 0,01 

94 ± 1 

270±10 

0,015 ± 0,001 

50 

Rg 108 ± 1 107± 1 34 ± 2 

Dmax 300±10 300±10 120±10 

I(0) 0,13 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,002 ± 0,001 

60 

Rg 108 ± 1 134 ± 4 ** 

** 

** 

Dmax 500±15 450±10 

I(0) 0,16 ± 0,01 0,082 ± 0,004 

0.4 

20 

Rg 128 ± 9 108 ± 1 101 ± 1 

Dmax 450±10 300±10 290±10 

I(0) 0,15 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,033 ± 0,001 

40 

Rg 131 ± 9 

475±10 

0,15 ± 0,01 

108 ± 1 

300±10 

0,11 ± 0,01 

90 ± 1 

Dmax 265±10 

I(0) 0,008 ± 0,001 

50 

Rg 136 ± 12 108 ± 2 32 ± 2 

Dmax 515±15 300±10 115±10 

I(0) 0,15 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,002 ± 0,001 

60 

Rg 208 ± 13 190 ± 7 ** 

** 

** 

Dmax 650±20 630±20 

I(0) 0,17 ± 0,02 0,08 ± 0,01 
  **Medidas não realizadas. 
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4.8.2 pH 5,0 

Em pH 5,0, a oxi-HbGp, na presença de 0,2 mmol/L de SDS, a 20 
o
C (Fig. 21A), apresenta 

curvas de SAXS similares ao pH 7,0 (Figs.20A e 20C), assim como, as curvas p(r) mostradas na 

Figura 21B. Os valores de Rg, Dmax e I(0) também são similares, como pode ser observado na 

Tabela 9, sugerindo que o SDS não causa mudanças significativas na estrutura oligomérica da oxi-

HbGp a 20 
o
C, neste pH. Com o aumento de temperatura, a oxi-HbGp se mantém estável até 50 

o
C, 

não apresentando mudanças nos parâmetros estruturais e na p(r) (Tabela 9 e Fig. 21B). Em 60 
o
C, a 

HbGp apresenta um aumento expressivo nos valores de Rg, e Dmax indicando que nessa temperatura 

a proteína forma agregados (Tabela 9). Tal fato pode ser também visualizado na curva p(r) a 60 
o
C, 
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onde observa-se o surgimento de uma população de partículas com dimensões próximas a 400 Å 

(Fig. 21B). 

 

Figura 21: Curvas de SAXS para a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, pH 5,0, na presença de 0,2 (A) e 0,4 (C) mmol/L de SDS. 

(B) e (D) Curvas de distribuição de distâncias p(r), correspondentes aos ajustes das curvas mostradas em (A) e 

(B), obtidas usando o programa GNOM. 
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Com 0,4 mmol/L de SDS, no meio ácido, a oxi-HbGp (Figs.21C e 21D) apresenta 

mudanças conformacionais expressivas no oligômero, devido às interações eletrostáticas com o 

surfactante, perceptíveis na curva p(r) da Figura 21D, a 20 
o
C. Essas mudanças são também 

observadas analisando os valores de Rg e Dmax, que são iguais a 128 ± 9 Å e 450 ± 10 Å, 

respectivamente. Esse aumento de Rg e Dmax sugere que o SDS induz mudanças nas interações 

internas do oligômero da proteína, tornando a estrutura oligomérica menos compacta (Tabela 9). O 

aumento da temperatura induz o crescimento das partículas em solução a partir de 50 
o
C, com Rg de 

136 ± 12 Å e Dmax de 515 ± 15 Å (Tabela 9). Na temperatura de 60 
o
C, o tamanho das partículas 

cresce consideravelmente, alcançando valores de Rg e Dmax maiores, indicando a desnaturação da 

proteína com a formação de agregados maiores do que quando na presença de 0,2 mmol/L de SDS 

(Tabela 9). Nessa faixa de temperatura de 20 a 60 
o
C os valores de I(0) se mantêm praticamente 

constantes, sugerindo que a oxi-HbGp, no meio ácido, na presença de SDS, não sofre dissociação 

oligomérica antes de desnaturar e formar agregados, com o aumento da temperatura [67]. 



80 
 

4.8.3 pH 9,0 

Nas Figuras 22A e 22B são apresentadas as curvas de SAXS e as curvas p(r), 

respectivamente, para a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, no pH 9,0, na presença de 0,2 mmol/L de SDS. As 

curvas apresentam perfil diferente comparadas as obtidas nos valores de pH 7,0 (Fig. 20) e 5,0 (Fig. 

21), a 20 
o
C. A curva de espalhamento possui apenas um ombro associado a forma íntegra da 

proteína e pouco intenso. Além disso, a oxi-HbGp apresenta Rg de 105 ± 1 Å e I(0) de 0,04 ± 0,001, 

que são menores em relação aos valores obtidos nos valores de pH ácido e neutro. Esses valores de 

Rg e I(0) indicam que a oxi-HbGp se encontra parcialmente dissociada no meio alcalino. Esses 

resultados são consistentes com o fato que, a presença do SDS induz um maior grau de dissociação 

oligomérica da oxi-HbGp, devido o surfactante ser um agente que promove a dissociação, quando a 

proteína se encontra em pH acima do pI [13,19,25,67]. 

O aumento da temperatura promove o aumento do grau de dissociação oligomérica da oxi-

HbGp, refletindo na diminuição dos valores de I(0), Rg e Dmax (Tabela 9). Na temperatura de 50 
o
C, 

a proteína apresenta Rg de 34 ± 2 Å, Dmax de 120±10 Å e I(0) de 0,002 ± 0,001, sugerindo que a 

oxi-HbGp se encontra totalmente dissociada em solução (Tabela 9 e Fig. 22B). 

Na presença de 0,4 mmol/L de SDS, no pH 9,0, a oxi-HbGp apresenta valores dos 

parâmetros Rg, Dmax e I(0) consideravelmente menores a 20 
o
C, evidenciando que a proteína se 

encontra mais dissociada (Tabela 9). O aumento da temperatura leva à completa dissociação da 

proteína e os valores de Rg, Dmax e I(0) são similares aos  observados na concentração 0,2 mmol/L 

de surfactante (Tabela 9). 
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Figura 22: Curvas de SAXS para a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, pH 9,0, na presença de 0,2 (A) e 0,4 (C) mmol/L de SDS. 

(B) e (D) Curvas de distribuição de distâncias p(r), correspondentes aos ajustes das curvas mostradas em (A) e 

(B), obtidas usando o programa GNOM. 
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scattering (SAXS) studies, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 111, p. 561– 570, 2013. 

4.9 Análises pelo gráfico de Kratky para oxi-HbGp, na presença de SDS, em diferentes valores de  

temperatura e pH 

Os processos de desnaturação e agregação induzidos pela temperatura para a oxi-HbGp, na 

presença de SDS, em diferentes valores de pH, podem ser visualizados melhor pelos gráficos de 

Kratky, mostrados na Figura 23, para o pH 7,0 (Figs. 21A e 21B) e pH 5,0 (Figs. 23C e 23D). Os 

gráficos de Kratky mostram que, a 20 
o
C, a oxi-HbGp encontra-se enovelada, apresentando ombros 

característicos da forma íntegra em valores de q iguais a 0,015 Å, 0,042 Å, e 0,066 Å, 

respectivamente. Esses ombros estão associados à organização da estrutura da oxi-HbGp em 

bicamada hexagonal (proteína íntegra [59,67]). O aumento da temperatura leva a perda desses 

ombros característicos da proteína íntegra (Figs 23A-23D). Na concentração de 0,4 mmol/L de 

SDS, de 60 
o
C, as curvas da oxi-HbGp pH 5,0 (Figs. 23C e 23D) mostram indícios da formação de 

agregados de proteína desnaturada em solução, pelas mudanças de intensidade dos ombros e 

mudanças de inclinação da curva em valor de q menor [59,67]. Essas observações corroboram com 
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os dados de Rg e Dmax apresentados na Tabela 9. No pH 9,0, os gráficos de Kratky indicam que a 

oxi-HbGp não se encontra totalmente íntegra a 20 
o
C, devido a que os ombros característicos do 

estado enovelado serem menos intensos e a inclinação das curvas em valor de q menor é diferente 

(Figs. 23E e 23F), comparado ao pH 5,0 e 7,0 (Figs. 23A-23D). O aumento da temperatura leva à 

perda total dos ombros associados ao estado enovelado da oxi-HbGp, em 50 
o
C [67]. Essa perda 

completa dos ombros sugere que a proteína encontra-se totalmente desnaturada nessa temperatura 

em ambas concentrações de SDS (Figs. 23E e 23F). 

 

Figura 23: Gráficos de Kratky para a oxi-HbGp, em diferentes temperaturas, em tampão fosfato-borato-acetato 

20 mmol/L, na presença de 0,2 e 0,4 mmol/L de SDS. (A) e (B) pH 7,0, (C) e (D) pH 5,0, e (E) e (F) pH 9,0, 

respectivamente, nas temperaturas indicadas. 
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sulfate (SDS) effect on the thermal stability of oxy-HbGp: dyanamic light scattering (DLS) and small angle x-ray 

scattering (SAXS) studies, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 111, p. 561– 570, 2013. 

 

 

Os gráficos de Kratky apresentados na Figura 23, mostram bem a diferença do processo de 

desnaturação térmica da oxi-HbGp, na presença de SDS, em diferentes valores de pH. Em pH ácido 

e neutro a dissociação oligomérica da oxi-HbGp, não é completa antes de formar agregados, uma 

vez que, o gráfico de Kratky ainda apresenta uma fração de sinal dos ombros do estado enovelado, a 

60 
o
C. Os ombros da forma íntegra no gráfico de Kratky para a oxi-HbGp, em pH 9,0, apresentam 
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uma perda total, indicando que a proteína sofre dissociação oligomérica completa antes de 

desnaturar (Figs. 23E e 23F).  

4.10 Dissociação oligomérica da oxi-HbGp no pH 7,0, na presença de SDS, em diferentes 

temperaturas, monitorada por DLS.  

Estudos cinéticos usando DLS foram realizados com a oxi-HbGp, nas concentraçãos de 0,5 

e 3,0 mg/mL, na presença de SDS, para obter informações adicionais sobre a estabilidade térmica e 

sobre o processo de dissociação oligomérica da proteína. Nesse estudo o diâmetro hidrodinâmico 

(Dh) da oxi-HbGp, nas concentrações de 0,5 e 3,0 mg/mL,e na faixa de concentração de SDS de 0,2 

a 0,6 mmol/L e intervalo de temperatura de 40 a 54 
o
C, foi monitorado. O processo de dissociação 

oligomérica foi acompanhado através das curvas de distribuição por tamanho e pela variação do 

diâmetro hidrodinâmico da proteína,como descutido em detalhe a seguir. 

A Figura 24 mostra as curvas de distribuição de tamanho, monitoradas pela intensidade de 

espalhamento, para a oxi-HbGp 0,5 mg/mL, na presença de 0,2 (Fig. 24A), 0,4 (Fig. 24B) e 0,6 

mmol/L de SDS (Fig. 24C), a 40 
o
C. Inicialmente (0,0 h) um único pico centrado em 27 nm é 

observado para a oxi-HbGp nas três concentrações de SDS estudadas sugerindo que a proteína 

encontra-se na forma íntegra. Este diâmetro é característico de um sistema monodisperso de uma 

solução da oxi-HbGp íntegra, no pH 7,0 [13-15]. Com 0,2 mmol/L de SDS, a oxi-HbGp permanece 

estável, com um único pico, em todo o intervalo de tempo monitorado, como pode ser observado na 

curva de 26,4 h (Fig. 24A). Porém, na presença de 0,4 mmol/L de SDS, a oxi-HbGp mantém uma 

distribuição monodispersa por mais de 13 h, com o surgimento de um segundo pico, associado à 

uma espécie pequena, provavelmente, a subunidades dissociadas em 13,9 h (pico indicado pela seta 

na Fig. 24B). Esse pico associado à subunidades dissociadas torna-se mais intenso, indicando maior 

grau de dissociação da oxi-HbGp, permanecendo até o final do processo (Fig. 24B). Para a oxi-

HbGp, na presença de 0,6 mmol/L de surfactante, o segundo pico na curva de distribuição associado 

à espécie dissociada, surge após 1,2 h de incubação (Fig. 24C). Além disso, a espécie dissociada 

apresenta contribuição idêntica na curva de distribuição com 1,8 h de incubação, e após 5,0 h o 

sistema volta a ser monodisperso novamente, apresentando somente um pico na curva de 

distribuição (Fig. 24C). No entanto, esse pico está centrado num valor de diâmetro hidrodinâmico 

menor do que o observado inicialmente, indicando que a oxi-HbGp se encontra dissociada em 

solução (Fig. 24C). 
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A oxi-HbGp a 42 
o
C, na faixa de concentração de SDS de 0,2 a 0,6 mmol/L, apresenta 

curvas de distribuição de tamanho similares aquelas mostradas na Figura 24. No entanto, o pico 

associado às espécies dissociadas surge em tempos bem menores, nas três concentrações de SDS 

estudadas (dados não mostrados). 

 

Figura 24: Curvas de distribuição de tamanho para a oxi-HbGp 0,5 mg/mL, em tampão fosfato 30 mmol/L pH 

7,0, a 40 oC. (A) 0,2, (B) 0,4 e (C) 0,6 mmol/L de SDS. As setas indicam o começo da dissociação (Figs. B e C), 

respectivamente. 
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scattering (SAXS) studies, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 111, p. 561– 570, 2013. 

  

Para a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, na presença de 0,6 mmol/L de SDS, e na faixa de 

temperatura de 40 a 54 
o
C, também, inicialmente (0,0 h), são observadas curvas de distribuição com 

um único pico em 27 nm, independente da temperatura (curvas não mostradas). Nas temperaturas 

40 e 42 
o
C, as curvas de distribuição por tamanho mantêm-se inalteradas durante 32 h, indicando 

que a proteína é estável nessas condições. No intervalo de temperatura de 46 a 54 
o
C, ocorre o 

surgimento de pico associado à subunidades dissociadas em tempos progressivamente menores, 

com o aumento da temperatura. Também é importante mencionar que na presença de concentrações 

menores que 0,6 mmol/L de SDS, a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, no intervalo de temperatura de 40 a 54 

o
C, não apresenta dissociação oligomérica, mantendo uma curva de distribuição inalterada. 
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Na Figura 25 são mostradas as curvas de cinética de dissociação para a oxi-HbGp 0,5 

mg/mL, a 40 
o
C (Figs. 23A e 23B), e a 42 

o
C (Figs. 25C e 25D), em concentrações de SDS 

crescentes. Na ausência de surfactante, a 40 
o
C, a oxi-HbGp se mantém estável por 16 h, e após 17 

h incubada nessa temperatura, a proteína começa a agregar, com um aumento expressivo no 

diâmetro hidrodinâmico (Fig. 25A). Na presença de 0,2 mmol/L de surfactante, a oxi-HbGp 

apresenta uma ligeira diminuição de Dh após 7 h. Essa ligeira diminuição de Dh está, 

provavelmente, associada a uma dissociação parcial da oxi-HbGp (Fig. 25A). Na presença de 0,4 

mmol/L de SDS, a proteína começa a sofrer dissociação oligomérica após 5 h de incubação, 

enquanto, que para a concentração 0,6 mmol/L de surfactante, a dissociação requer bem menos 

tempo para o início, e após 6 h, a oxi-HbGp encontra-se completamente dissociada (Fig.25A). A 

dissociação oligomérica da oxi-HbGp é caracterizada pela diminuição do Dh e pelo o aumento do 

índice de polidispersividade (PDI, Fig. 25A e Tabela 10). A oxi-HbGp íntegra possui Dh de 27 nm e 

PDI de 0,01. Entretanto, quando a proteína dissocia, o diâmetro hidrodinâmico diminui para 10-13 

nm e a polidispersividade aumenta, ficando entre 0,09 e 0,24, a 40 
o
C (Tabela 10). A 42 

o
C, a oxi-

HbGp agrega mais rápido na ausência de SDS (Fig. 25C). Na presença de SDS, a oxi-HbGp 

apresenta PDI um pouco maior que a forma íntegra (Tabela 10).   

As curvas de Dh versus tempo mostradas nas Figuras 25A e 25C foram convertidas em 

coeficiente de difusão (Dz (m
2
cm

2
) em função do tempo (Figs. 25B e 25D). Essas curvas de 

coeficiente de difusão foram ajustadas usando a equação 13, como mostrado nas Figuras 25B e 

25D. Os parâmetros cinéticos obtidos com esses ajustes são apresentados na Tabela 10. Na presença 

de 0,2 mmol/L de surfactante, a 40 
o
C, a oxi-HbGp dissocia muito pouco, impossibilitando que a 

curvas sejam ajustadas como nas demais concentrações de SDS (Fig. 25A). A oxi-HbGp apresenta 

coeficiente de difusão (Dp) crescente com o aumento da concentração de SDS e da temperatura, na 

faixa de (2,48 - 2,60)x10
-12

 m
2
s

-1
, no início do experimento (Tabela 10). Esse aumento de Dp com a 

concentração de SDS e a temperatura é consistente com a dissociação oligomérica parcial da oxi-

HbGp induzida pelo surfactante, nessas condições [67].  
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Figura 25: Dissociação oligomérica da oxi-HbGp 0,5 mg/mL, em tampão fosfato 30 mmol/L pH 7,0, na presença 

de  SDS, a 40 (Figs. A e B) e 42 oC (Figs. C e D). 

 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Alves, F. R.; Batista, T.; Carvalho, F. A. O.; Santiago, P. S.; Tabak, M. Sodium dodecil 

sulfate (SDS) effect on the thermal stability of oxy-HbGp: dyanamic light scattering (DLS) and small angle x-ray 

scattering (SAXS) studies, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 111, p. 561– 570, 2013. 

 

Na presença de 0,4 mmol/L de SDS, a 40 
o
C, a oxi-HbGp apresenta processo de 

dissociação lento com valor de constante igual a (0,53 ± 0,07)x10
-4

 s
-1

 e um Dh de 13±1 nm na 

forma dissociada. Enquanto que, para 0,6 mmol/L de surfactante a proteína se dissocia 

completamente, apresentando Dh de 10 ± 1 nm e o valor da constante de dissociação é quatro vezes 

maior, de (2,1±0,2)x10
-1

 s
-1

 [67]. 

A 42 
o
C, a oxi-HbGp apresenta também constante de dissociação crescente com o aumento 

da concentração de SDS, de (1,14 ± 0.03)x10
-4

 s
-1

 e  (1,76 ± 0.06) x10
-4

 s
-1

, para 0,2 e 0,4 mmol/L 

de surfactante, respectivamente (Tabela 10). Com 0,6 mmol/L de SDS, a oxi-HbGp apresenta uma 

constante de dissociação de (5,53 ± 0,37)x10
-4

 s
-1

, quatro vezes maior do que em 0,2 mmol/L de 

surfactante, e duas vezes maior do que o maior valor obtido a 40 
o
C (Tabela 10). Portanto, a 

constante de dissociação da oxi-HbGp aumenta com o aumento da concentração de SDS e da 

temperatura, em pH 7,0, sendo a temperatura uma variável importante na determinação da 

velocidade do processo de dissociação oligomérica. Além disso, o aumento da constante de 

dissociação é acompanhado por um processo de dissociação mais completo da proteína, quando a 

concentração de SDS aumenta de 0,2 (19±1 nm) para 0,6 mmol/L de surfactante (10±1 nm) a 42 
o
C 

(Tabela 10). Os valores de Dh da oxi-HbGp dissociada na presença de 0,6 mmol/L de surfactante 

são similares aos valores obtidos em pH 8,0, a 48 
o
C, reportados em estudos anteriores (Dh=10 nm 
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[12]). Essa dissociação oligomérica da oxi-HbGp, na presença de surfactante, leva a oscilações no 

coeficiente de difusão da proteína dissociada, sendo essas oscilações de Dz (m
2
s

-1
), provavelmente, 

associadas à interação SDS-proteína dissociada (Figs. 25B e 25D). 

Tabela 10: Parâmetros cinéticos para o processo de dissociação oligomérica da oxi-HbGp 0,5 mg/mL, pH 7,0, nas 

concentrações de SDS e temperaturas indicadas 

T 

(
o
C) 

[SDS], 

mmol/L 

Dh 

(nm)
a
 

PDI 
a Dh  

(nm) 
b PDI 

b Dp x10
-12 

(m
2 
s

-1
) 

D x10
-12 

(m
2
 s

-1
) 

k x10
-4

 

(s
-1

) 
R

2
 N 

40 

0,0 28±1 0,01 - - - - - - 150 

0,2 28±1 0,01 26±1 0,09 - - - - 170 

0,4 28±1 0,01 13±1 0,02 2,48±0,02 4,97±0,03 0,53± .07 0,98 150 

0,6 27 ±1 001 10±1 0,24 2,55±0,06 7,76±0,06 2,1± .2 0,85 200 

42 

0,0 27±1 0,01 - - - - - - 200 

0,2 28±1 0,01 19±1 0,22 2,48±0,02 3,97±0,03 1,14±0.03 0,96 210 

0,4 28±1 0,01 11±1 0,21 2,48±0,02 6,85±0,04 1,76±0.06 0,92 180 

0,6 27±1 0,05 10±1 0,29 2,60±0,08 6,93±0,04 5,5±0,4 0,83 150 
Dh (nm)a e PDIa correspondem ao diâmetro hidrodinâmico inicial e a polidispersividade, respectivamente, em t=0.0 min. Dh(nm)b e PDIb 

correspondem ao diâmetro hidrodinâmico inicial e a polidispersividade, respectivamente, no final do experimento. Dp (x10-12m2 s-1) corresponde 

ao coeficiente de difusão inicial (t=0,0 min) obtido com os dados de DLS. R2 é o fator de correlação do ajuste das curvas mostradas nas Figs. 25B 

e 25D. N é o numero de pontos na curva experimental ajustada, usando a equação 13. 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Alves, F. R.; Batista, T.; Carvalho, F. A. O.; Santiago, P. S.; Tabak, M. Sodium dodecil 

sulfate (SDS) effect on the thermal stability of oxy-HbGp: dyanamic light scattering (DLS) and small angle x-ray 

scattering (SAXS) studies, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 111, p. 561– 570, 2013. 

 

 

As curvas de cinética de dissociação oligomérica para a oxi-HbGp 3,0 mg/mL, na presença 

de 0,6 mmol/L de SDS, em diferentes temperaturas, são mostradas na Figura 26. Esses dados 

mostram que a oxi-HbGp se mantém praticamente estável com Dh de 26-27 nm em todo o intervalo 

de tempo monitorado, a 40 e 42 
o
C (Fig. 26A). A pequena diminuição no tamanho entre 2,5 a 32 h, 

pode ser atribuída à dissociação parcial da proteína. Na faixa de temperatura de 46 a 54 
o
C, a 

dissociação oligomérica é mais extensa e ocorre em tempos menores com o aumento da temperatura 

(Fig. 26B). Entretanto, antes que a dissociação seja completada a oxi-HbGp começa a formar 

agregados em solução e esse processo de agregação também ocorre mais cedo com o aumento da 

temperatura (Fig. 25B). É provável, que os três fenômenos induzidos pela temperatura, dissociação 

oligomérica, desnaturação e agregação estejam ocorrendo simultaneamente. Também é importante 

observar que no intervalo de temperatura de 50 a 54 
o
C, a oxi-HbGp começa a sofrer o processo de 

desnaturação, na presença de SDS, como mostram os estudos de “melting” onde ocorre a 

superposição dos processos de dissociação, desnaturação e agregação com o aumento da 

temperatura (seção 4.7.1).   
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Figura 26: Dissociação oligomérica da oxi-HbGp 3,0 mg/mL, tampão fosfato 30 mmol/L pH 7,0, na presença de 

0,6 mmol/L de SDS, nas temperaturas indicadas. 

 

Fonte- Carvalho, J. W. P., Alves, F. R.; Batista, T.; Carvalho, F. A. O.; Santiago, P. S.; Tabak, M. Sodium dodecil 

sulfate (SDS) effect on the thermal stability of oxy-HbGp: dyanamic light scattering (DLS) and small angle x-ray 

scattering (SAXS) studies, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 111, p. 561– 570, 2013. 

 

 

Convém mencionar ainda que não é possível analisar as curvas de Dh do processo de 

agregação da oxi-HbGp na presença de 0,6 mmol/L de SDS, pelo modelo desenvolvido por 

Markossian et. al. [26,31] pela equação 14, devido ao sistema ser polidisperso no início do processo 

de agregação. Nesse caso, a ocorrência, simultaneamente, dos processos de dissociação, 

desnaturação e agregação geram um sistema polidisperso durante todo o processo. O modelo 

desenvolvido por Markossian et. al.  é restrito a sistemas monodispersos, o que impossibilita uma 

análise quantitativa do processo de agregação usando as curvas mostradas na Figura 26B.  
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Capítulo 5 

 

 

 

 

 

Conclusões 

 

 

No presente capítulo são apresentadas as conclusões 

deste trabalho baseadas nos estudos de absorção 

óptica, CD, DLS e SAXS, realizados com a oxi-, 

meta- e cianometa-HbGp, nos diferentes valores de 

pH, na ausência e presença de SDS.  
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5.0 Conclusões 

Os estudos por absorção óptica e CD mostram que a desnaturação da oxi- e cianometa-

HbGp envolve o fenômeno de agregação em temperaturas maiores que 58 
o
C, em meio ácido. No 

pH 7,0, o processo de desnaturação térmica da  oxi- e cianometa-HbGp ocorre com a formação de 

espécies oxidadas, como aquo-meta-HbGp e hemicromo. Além disso, a temperatura crítica de 

desnaturação é similar para as duas formas de HbGp. Além do mais, os estudos de cinética de 

agregação térmica da oxi-HbGp, na faixa de concentração 0,5-3,0 mg/mL no pH 7,0, monitorada 

por DLS, mostram que o processo de agregação se torna mais rápido com o aumento de 

temperatura.  Esses resultados tambpem mostram que a oxi-HbGp sofre uma dissociação parcial 

antes de agregar. Estudos de “melting “ por DLS mostram que o aumento da concentração de 

proteína leva a uma pequena diminuição de estabilidade térmica da meta-HbGp em pH 5,0, e o 

processo de desnaturação é seguido pela formação de agregados grandes. No pH 7,0, a temperatura 

de desnaturação apresenta uma pequena diminuição em relação ao pH 5,0.  Entretanto, não ocorre 

variação da temperatura crítica com o aumento da concentração de proteína. Além disso, em pH 7,5 

e 8,0, a meta-HbGp sofre dissociação oligomérica antes de desnaturar. Essa dissociação oligomérica 

não é completa e os processos de dissociação, desnaturação e agregação claramente se sobrepõem 

com o aumento da temperatura. A cianometa-HbGp possui comportamento similar com valores de 

temperatura crítica um pouco maiores. Contudo, no pH alcalino essa forma de HbGp dissocia 

menos do que a meta-HbGp, ou seja, é mais estável.  Estudos por SAXS mostram que a oxi-, meta- 

e cianometa-HbGp 3,0 mg/mL permanecem praticamente estáveis no pH ácido, na faixa de 

temperatura de 20 a 60 
o
C. No pH 7,0 as três formas de HbGp mantêm-se estáveis até 50 

o
C, 

sofrendo desnaturação a 60 
o
C, caracterizada pelo aumento dos parâmetros Rg e Dmax. Em pH 

alcalino, o aumento da temperatura  induz a dissociação oligomérica da HbGp e a ordem de 

estabilidade observada foi: cianometa->oxi->meta-HbGp. As análises quantitativas da p(r) 

experimental foram realizadas usando uma combinação linear das p(r) teóricas obtidas da estrutura 

íntegra e de fragmentos isolados da estrutura cristalográfica da HbLt. Essas análises mostram que o 

aumento de temperatura e pH leva à diminuição da porcentagem de proteína íntegra, enquanto que a 

contribuição de dodecâmero e tetrâmero aumenta significativamente.  

Os estudos por DLS com a oxi-HbGp 0,5 e 3,0 mg/mL, pH 7,0, na presença de SDS, 

mostram um processo de dissociação oligomérica crescente com o aumento da concentração de 

surfactante. No entanto, na concentração de 3,0 mg/mL, a oxi-HbGp não dissocia completamente 

antes de desnaturar, mostrando claramente  que a dissociação, desnaturação e agregação se 
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sobrepõem. No pH 5,0, a oxi-HbGp apresenta diminuição de estabilidade térmica representativa na 

presença de SDS, sendo o processo de desnaturação seguido pela formação e precipitação parcial de 

agregados grandes. Além do mais, no pH 7,0, os estudos de SAXS mostram que a oxi-HbGp, na 

presença de SDS, sofre dissociação parcial antes de desnaturar formando agregados a 60 
o
C. No 

meio ácido, a agregação da oxi-HbGp começa a 20 
o
C, na presença de 0,4 mmol/L de SDS, com 

aumento gradual dos agregados em solução com o aumento da temperatura. No pH 9,0, a proteína 

encontra-se parcialmente dissociada, com valores consideravelmente menores de Rg, Dmax e I(0). O 

aumento da temperatura induz  a dissociação completa da oxi-HbGp a 50 
o
C. Estudos de cinética de 

dissociação oligomérica da oxi-HbGp 0,5 mg/mL, na presença de SDS, mostram que a constante de 

dissociação aumenta com a temperatura e a concentração de surfactante. Entretanto, para a oxi-

HbGp 3,0 mg/mL, o processo de dissociação é parcial e claramente ocorre a sobreposição de 

processos de dissociação, desnaturação e agregação em tempos menores com o aumento da 

temperatura.      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

6.0 Perspectivas  

a) Estudar a estabilidade térmica da oxi- e cianometa-HbGp, no pH 7,0, na presença de CTAC e 

SDS, usando a técnica de absorção óptica, com o objetivo de caracterizar melhor a formação da 

espécie oxidada (hemicromo), observada nos resultados de CD. Essa caracterização será realizada 

com base no máximo do comprimento de onda da banda de Soret, assim como, nas bandas 

características dessas espécies na faixa de 500 a 650 nm. 

b) Estudar a estabilidade térmica da oxi- e cianometa-HbGp, na ausência e presença de SDS e 

CTAC, nos valores de pH 7,0 e 5,0, monitorando a estrutura secundária através da técnica de 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) nos permitirá obter 

informações sobre as mudanças na estrutura secundária que ocorrem durante o processo de 

desnaturação e agregação.  

c) Estudar a estabilidade térmica usando fluorescência, com a oxi- e cianometa-HbGp, na ausência e 

presença de surfactante, em diferentes valores de pH, fornecerá informações sobre mudanças 

globais na proteína induzidas pela temperatura. Esses estudos serão complementares e ajudarão na 

interpretação dos dados de DLS e SAXS já coletados. 

d) Estudar a cinética de agregação com a oxi- e cianometa-HbGp, nos valores de pH 7,0, e 5,0, na 

presença de CTAC e SDS, em diferentes temperaturas, usando DLS e fluorescência. Esses estudos 

nos ajudarão a entender melhor os processos de dissociação e agregação através da obtenção de 

parâmetros cinéticos. 

e) Também será importante investigar futuramente a estabilidade térmica das subunidades, 

dodecâmero (abcd)3, trímero (abc) e monômero d, isoladas da HbGp, na ausência e presença de 

surfactante, em diferentes valores de pH, usando, absorção óptica, fluorescência, DLS e FTIR. Não 

foi possível realizar tais estudos durante o doutorado pela limitação de tempo. 
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