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Fesumc

Técnicas espectroscóoicas vibracionais R21.ma.n e

infravermelho foram utilizadas no estudo conformacional de

algumas croteinas de interesse biológico~ no que se refere a

aspectos estruturais de seus esqueletos polipectidicos e

microambientes de cadeias laterais de certos resíduos de

aminoácidos.

os sistemas em estudo:

o trabalho foi dividido em dois qrupos~ de acordo com

a) To;·:ina Y do veneno de escoroi~o brasileiro

serrulatus.

T i'tyus

A análise vibracional reveloLI aue o eSClueleto

oolipeptídico dessa proteína consiste de diferentes

estruturas secundárias. com predominância de fo ll,as f3 ='

seguida por estruturas do tipo n~o regular e ~-hélice~ com

alguma evidência de dobras 8. Conformaç~o gauche-gauche-

detectada para os segmentos CCSSCC das auatro

encontram-se exoostos na superficie molecular.

A intensidade do dubleto Raman da Tvr a

há.Também

residuos de ;yrindicou aue 4 dentre 5

pontes dissulfeto.

gauche foi

853 e 828 cm-~

indicaçeles de ClLle os 3 resídLloS de Trp apresentem

localizaç~o externa. Sob o ponto de vista qualitativo. as

caracteristicas conformacianais da toxina no estado sólido

amorfo e em soluc~o s~o virtualmente as mesmas.

b) Fasfolipases A:;2 de pâncreas de porco e de Crotal.:"ls

durissus terrificus.

Mudanças confarmacionais foram detectadas par-a as

moléculas de fasfolipase como consequência de diferentes

condiçeles experimentais tais como mudança de estado físico.

presença de certas espécies ibnicas e interaç~o com um
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análoao de.J 0'0

substrato e com o própria substr':l.tc.

Caracteristicas contormacionais discreoan te:. for.3.m

observadas para a forma sólida amorfa e forma cristalina da

fosfolipase pancreática. Transiçôes conformacionais fora.m

conformacionais envolveram basicamente a arquitetura do

dissulfeto apresentaram consistentemente uma conformaç~o ggg

sistemas ensaiados~ assim como a localizaç~o predominante de

pontes

para os

As

hidrofilicos~microambientes

A ocorrência externa de residuos

n~o afetando a conformaç~o das

dessa enzima. Todas essas mudanças

perturbada por nenhuma das condiç~es

tirosina em

foin~o

provavelmente na superficie molecular.

forma tóxica e atóxica

residuos de

esqueleto polipeptidico~

detectadas para a transformaç~o zimoqênio ~ f05fo1ipase A2

e diferentes conteúdos estruturais foram calculados para a

experimentais empregadas.

de triptofano constituiu uma característica comum

a qual

cadeias laterais dos residuos de aminoácidos.
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amino acid residue side-chains.

their polypeotide backbones and microenvironments Df certain

.I-~,_\-,

C,"::
.' I-:::\soec ts

oroteins o'f

~...,ere used

somef e 21. tures Df

spectl~oscooi(=s

divided in two grouos as related to

in what concerns structural

infran=d

has been

andRaman

Summarv

The :,AJork

bioloqical interest~

the svstems studied:

investiqate conformational

a.) To::in Y from the venom of the Brazilian scoroion

Tit~'us serr~Jlatus.

virtual1v the same.

bl Crota,lus durissLls terrificus and porcine p.:?ncreatic

intensitv of the Tvr Raman doublet at 853 and

bv

8-

Df

the

been

for

Under 21.

ha.s

secondarv

followed

l~esidL!.es are

:LocCl.lization

bridges

indicated.

different

f3-sheet.

conformation

E;.~ terna 1

been

~..::
'-' I

with some evidence of

conformationa1 features of the

5Ltrface.

four disulfide

consists Df

has a1so

analvsis has revealed that the orotein

oredominance

amorohous solid state and in solution were

with

the molecular

the

indicated that 4 out of the 5 Tvr
......
·:t L

,he vibrational

polypeotide backbone

phospholioases A2 •

turns. A qauche-qauche-gauche (o.99)

t:=::: posed

to:'~ in in

the 3 Tro residues

CCSSCC fragments of the

structures.

unordered structure and a-helix.

detected. The

cua1itative point of view.

828 cm-.s.

Conformational chano.E?s ;'~E?re c:!etected ·for the

phospholioase molecules as a consequence of different

ccnditions such as chanqe Df phvsica1 state. presence of

certain ionic species and interaction with a model substrate

analoq and with the substrate itselt. Amor:phous .3.nd



crystalline solid pCl.nc rea tic phosoho 1 i pCl.ses

\.: i i i

DíE=Sented

di·:::.c:-eoi:3.nt confOI-ma t.iona 1 fe2.tures. Ccn forma. ticn.3.1

:::ymogen

SEC Ofl rj '3. rv

--+

the non"':he to:: ic andwere observed for

detected for the pancreatic

transformation and different

weretransitions

phospholipase A2

structures contents

toxic phospholipase molecules. AlI those structural changes

have been shown to involve orimarily the architecture of th2

polvpeotide backbone rather than the conformation of amino

acid residue side-chains. Disulfide bridqes have shown

consistently a qgg conformation which has not been disturbed

by any of the experimental conditions employed. The externaI

occurrence of tryptoohan residues has been a common feature

for the systems assayed~ as well as the oredominant

localization of tyrosine residues in hydrophylic

environments~ probably at the molecular s~rface.
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Abreviaturas

PLA 2 _ fosfolioase A2

poPLA2 - fosfolioase A2 de pâncreas de corco

poProPLA 2 - profcsfclipase A2 de pâncreas de porco

CdtPLA'2 - fosfclioase A'2 de (::rc:Jta,lus durissus ter ..... ificU5

SDS - dodecilsulfatc de sÓdio

DFP - diisooropilfluorofosfatc

orot - oroteína

J. - estiramento simétrico

~&_ - estiramento antissimétrico

d - defarma,ç~o angular no Dlano

·t - twist

r - rockinq

I - intensidade esoectral relativa na freau~ncia assinalada

f_ - fracao de resíduos em a- hélice

f B - fraç~o de resíduos em folhas B

f R - fraç~o de resíduos em ccnformaç~o aper~ódica

c - constante escalar para 2 intensidade da banda a 1448 cm-
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oolímeros biológicos. Asoectos

sintéticos

tr idimension.:.~.l

'":'.:..

,3.0=:-

dem-='.is·::\OS

compar--='.da.s

mesmo

auando

de estr-utur-a

e

estr-utura:i.mente

oolímeros

diversificadas

s~o desse modo muito peculiares. assumindo caceI critico no

qL\e se refere ,.
<:\ funç~Cl biolÓqica dessas mo I écu 1a.s. No

entanto~ apesar da evidente complexidade de tais compostos~

para a qual contribuem ainda o enorme número de .3, tomos

envolvidos em sua estrutura e os divers.os níveis de

esqueleto colipeptidico~

racionalizarem-se

estruturaç~o assumidos é

que

propriedades

orincíoios

suas

dos

demuitas

compreensg;:o

por seu

oartir da.abiológicas

possível

SLI.S ten tam sua. organizaç~o estrutural.

Nesse asoecto~ a utilizaç~o de técnicas físico-~uímicas

e espectroscópicas~ desenvolvidas ao longo da.s últimas

décadas~ tem se mostrado de grande valia. A potencialidade

de tais recursos permite que se bL\sqL\em caminhos para o

conhecimento da':; interrelac:ôes estrLl tLlra-func::~o em

proteínas~ o aue constitúe na verdade a finalidade última

da oesouisa estruturai nesses biopolimeros.

Métodos espectroscócicos vibracionais (Raman e

infravermelho) inserem-se nesse con te:-: tCl como r-ecurso

valioso na abordagem de aspectos ligados à conformaç~o de

proteínas. Informaç~es obtidas por técnicas vi br.:\c iona.i s

secundária do esqueleto polipeptídico através da análise dos

investiguem os microambientes

permitem que se conheçam

das

estrutura

par-ticLi.l a.rem

de aminoácidos~ tais

relativos .~

técn ic.:\ Ram.3n

aspectos

certos resíduos

amida; a

sequepermite ainda

modos vibracionais

cadeias laterais de

como tirosina~ triptofano metionina~ entre outros. bem

como características geométricas de algumas Ligaçbes ele

interesse como no caso das pontes dissulfeto.

ca.rac ter í s ticas

Apesar

instrumentais.

do crescente aprimoramento

inerentes

de

a cada

recLlrsos

técnica
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limitam sua aolicabilidade e definem a abrangência das

informaç~es aue delas aodem advir. Dentro da pesquisa

estrutural torna-se entâo necessário. em qraGde carte das

vezes~ concorrer-se com informaç~es geradas cor técnicas

diversas de modo a se construir uma imagem mais completa da

macromolécula em estudo.

Neste trabalho, apresentamos o estudo vibracional

Raman/ infravermel ho da.s proteínas: to;·:ina Y de veneno de

escorpi~o brasileiro Tityus serrulatus e fosfolipases A2 de

veneno de cascavel bra.si leira Gratal us dLlrissus terri f ieus e

de pâncreas de porco bem como o zimogênio desta última.

A primeira delas (toxinaY ) consiste numa croteína de

peso molecular 6000, sequenciada ( BECHIS et alii, 1984 e

POSSANI et alii, 1985), com ponto isoelétrico na faixa

básica, classificada dentro do tipo 8 das neurotoxinas e

sobre a qual n~o se tem ainda disponível informaç~o

cristalográfica. Dados estruturais sâo disooníveis semente

para a toxina de espécies assemelhadas (FONTECILLA-CAMPS et

alii, 1982). E possivelmente uma das fraç~es de maior

toxicidade do veneno de Tityus serrulatus. Com notável

afinidade Dor canais de sódio de membranas excitáveis, os

quais se constituem em seus sítios de ligaç~o na aç~o

tóxica~ a toxina T constitue-se numa ferramenta de grande

utilidade para o estudo dessas estruturas, constituindo-se

assim em importante instrumento da pesquisa neuroquímica e

neurofisiológica. Informaç~es estruturais mais orecisas

acerca dessa proteína tornam-se desse modo desejáveis nâo sÓ

em razâo da compreens~o de seu mecanismo de aç~o como também

em vista de seu emprego como sonda no estudo da estrutura de

canais de membrana, uma área de investiqaç~o de crescente

importância em Biofísica.

Outro objeto de estudo desta tese s~o as fosfolioases

A2 (fosfatidilcolina 2-acilhidrolase, E.C. 3.1.1.4.). Com
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peso molecular na faixa de 14000 e ponto isoelétrico na

reqi~o neutro-básica (dependendo da origem)~ essas enzimas

clivam especificamente a ligaç=o acila do carbono 2 de 3-sn

fosfQglicerideos~ constituindo-se assim ~m importante

instrumento para o estudo das interaç~es lipide-proteina~

tâo relevantes no contexto bioquimico.

A fosfolipase A~ e sua oroenzima obtidas de pâncreas

de porco tem suas sequências de aminoácidos determinadas (DE

HAAS et alii.~ 1970 a~b) e estrutura cristalográfica de

raios X conhecida (DIJKSTRA et alii.~ 1983). No entanto~ o

estudo conformacional em soluç=o envolvendo interaçôes e

condiç~es de meio biologicamente relevantes constitue campo

aberto de trabalho. A enzima em mamiferos ocorre como

resultado da cis~o do heotapeptideo N-terminal de uma

proenzima pancreática~ a qual desse modo transforma-se na

enzima ativa~ num processo que possivelmente envolve

transiç=o con1ormacional.

Atividade fosfolipásica A2 é também encontrada em

muitos venenos de cobras~ abelhas. etc. e nesse caso a

atividade tóxica da enzima sobre mamiferos define o enorme

interesse dedicado a seu estudo. Em veneno de cascavel sul

americana Crotalus durissus terrificus • a fosfolipase A2

apresenta uma ocorrência singular como componente do

complexo crotoxina o qual constitue a mais tóxica e

preponderante fraç~o do veneno dessa espécie. Apesar de

bastante estudado desde seu isolamen~o em 1938 por SLOTTA e

FRAENKEL-CONRAT~ somente em 1956 foi evidenciada por

FRANKEL-CONRAT e SINGER a n~o homogeneidade desse complexo~

com o subseouente isolamento (RUBSAMEN et alii.~ 1971 e

HENDON e FRAENKEL-CONRAT~ 1971) de seus dois componentes

proteicos: crotapotina ou crotoxina A~ componente atóxico e

fosfolipase A2 ou crotoxina B~ com atividade tóxica.

Verificou-se que a associaç=o entre esses componentes

intensifica em várias ordens de grandeza a toxicidade da



fosfolipase isoladav . (RUBSAMEN et alii~ 19711. Demonstrou-se

"'-._'

.:linda que 12sses componentes est~o associados n~o

covalentemente no complexo numa estequiometria molar 1:1

(BREITHAUPT et alii~ 1(775). Supele-se que a funçâo do

componente atóxico no complexo seja o de resguardar a

fosfolipase de interaç~es esoúrias com sitios . , ç..
~nespec~·, ~cos ~

dirigindo-a para as suoerfícies específicas onde se dará a

aç~o tó:dca (JENG et alii~ 1978 e BDN et alii. 1979). Esses

efeitos tem sido mLli to estl_ldados e acredi ta-se qLle

transiç~es conformacionais desempenhem neles capel de

crítica importância. A fosfolipase do complexo crotoxina

recentemente CAIRD et alii~

aminoácidosteve seu sequenciamento de

1986) e n~o há

completado

informaçeles

cristalográficas disponíveis até o oresente.

A oarte o interesse inerente a cada uma das

fosfolipases estudadas neste trabalho~ conforme exposto nos

parágrafos anteriores~ deve-se acrescentar a possibilidade

de se estabelecerem par~:metros comparativos entre as

conformaçôes de duas enzimas homólogas com mesma açâo

catalitica e comportamento tóxico discrepante~ ~uais sejam

as fosfolipases A2 de pâncreas de porco e de cascavel.

Recentemente~ RENETSEDER et alii (1985) con·frontaram as

estruturas cristalográficas de raios X da fosfolipase A~

monomérica bovina com os protbmeros da fosfolipase A2

dimérica de Crota.1Lls atro>~~ tomados individualmente; eles

apresentaram evid@ncias de uma similaridade tridimensional

entre eles~ junto com evidentes discrepâncias em alguns

detalhes estruturais da arquitetura molecular~ possivelmente

relacionados com a aç~o

conformacional comparado

tóxica. A perspectiva de um estudo

em soluç~o~ teoricamente viável

,.?través da técnica Raman~ abre ao trabalho um campo de

grande interesse especulativo a respeito das prováveis

interrelaçeles estrutura/funçâo nessas moléculas~ em

situaç~es experimentais bioquimicamente relevantes.



Em vista do e>~ pas to ~ pl~opomcs como objetivos

.~J

especificos deste trabalhe investigar:

a) alguns aspectos da estrutura secundária dos

esquE' 1etos po l.i peptíd icos de to:.: ina Y de 'v'eneno de Ti tyus

serrll1atus e de fosfolipases A2 de Cn::Jtalus durissus

terrificus e de porco e seu zimogênio. bem como algumas

caracteristicas de geometria e microambientes de cadeias

laterais de certos residuos de aminoácidos.

b) discrepâncias e/ou semelhanças conformacionais entre

10sf01ipases A2 pancreática e crotálica.

c) possíveis transiçbes conformacionais relacionadas à

transformaç~o zimogênio~enzima ativa na 10s10lipa5e

pancreática.

d) dependência de aspectos conformacionais da molécula

de fosfolipase A2 quanto a estado físico. condiç~es de meio

tais como pH. composiç~o iOnica e interaç~o com o substrato

ou seus análogos. possiveis modelos para posteriores estudos

sobre a interaç~o lipide-proteina.

E ainda objetivo geral deste trabalho enfocar a

utilidade de técnicas espectroscópicas vibracionais ao

estudo de proteinas e sua potencialidade como recurso na

elucidaç~o de características estruturais ~esses

biopolimeros.



2. Aolicac~o de técnicas

estrutural de biomoléculas.

2.1. Histórico.

vibracionais ao estudo

;'

Os métodos eSDectroscóoicos vibracionais Raman ?

infravermelho s~o hoje amolamente utilizados no estudo

estrutural de proteínas. No entanto~ até que se chegasse ao

estágio atual~ um longo caminho precisou ser percorrido. no

qual o aprimoramento instrumental representou papel critico.

Os aspectos referentes à utilizaç~o da técnica Raman~ em

particular~ constituem um bom exemplo de como esse

desenvolvimento tecnológico vem contribuindo decisivamente

para o avanço da aplicabilidade do método vibracional a

sistemas biológicos.

Os primórdios da utilizaç~o da eSDectroscopia Raman em

moléculas de interesse biológico tiveram lugar com os

estudos pioneiros de EDSALL (1936) sobre os efeitos da

ionizaç~o e substituiç~o isotópica nos eSDectros de

aminoácidos e compostos correlatos. Aspectos conformacionais

de macromoléculas biológicas constituiram a seguir tema de

interesse e os esforços culminaram na abtenç~o e análise do

primeiro espectro Raman de proteína~ o espectro da liso=ima~

publicado em 1958 por GARFINKEL e EDSALL~ utilizando-se de

lâmpada de mercúrio como fonte de excitaç~o. Entretanto~

esses estudos foram limitados devido a problemas

experimentais relativos à grande quantidade de amostra

requerida~ fraca intensidade de radiaç~o monocromática~

aliada à forte intensidade de fundo produzida pela lâmoada

de mercúrio.

de 1960 e a sua

com características

A descoberta

utilizaç~o como

peculiares de

do laser

fonte de

alta

por volta

radiaç~o~

pot'encia~ alta coer'ê"ncia.



monocromaticidade, colimaç~c e luz polarizada, contribuiram

para o grande renascimento da espectrocopia Raman a oartir

de 1962.

c.1

Em torno de 1970 teve inicie a utilizaç~o da espectrcs

copia Raman laser em biomoléculas. O trabalho de LORD e YU

publicado em 1970 foi o marco dessa nova fase. A partir dai

a técnica tem sido extensivamente usada e a literatura

registra expressivo número de trabalhos de revis~o e livres

recentes sobre c tema (KRIMM e BANDEKAR, 1986; CAREY. 1982;

PARKER, 1983; SPIRO, 1988) enfocando aspectos teóricos e

aplicaç~es diversas do método vibracional a moléculas e

sistemas de interesse biológico. A técnica vibracicnal Raman

e Raman ressonante vem sendo utilizada no estudo de sistemas

de interesse biológico os mais diversos, tais como

membranas (SNYDER et alii. 1980, CARRIER e PEZOLET, 1986),

lipides ( MENDELSOHN e KOCH, 1980), carboidratos (BARRET e

PETICOLAS, 1979), proteinas virais (THOMAS et alii, 1986 a),

THDMAS, 1987). ácidos nucleicos (INCARDONA et alii, 1987),

complexos enzima-substrato, anticorpo-hapteno, droga

receptor (CAREY, 1982), venenos de serpentes (THOMA8 et

alii, 1986 b). Particularmente no caso de biopolimeros, a

disponibilidade de lasers de alta potência, a variedade de

radiaç~es excitantes aliadas à existência de melhores

espectrbmetros tornaram mais abrangente o emprego da

técnica. A constante implementaç~o de novos recursos

tecnolÓgicos tais como aqueles referentes à utilizaç~o de

espectrbmetros interfaciados a computadores ou a novos

sistemas de detecç~o, por exemplo, tem contribuido

decisivamente nos dias de hoje para o continuo aprimoramento

da qualidade de investigaç~o na área de biomacromoléculas e

mesmo de sistemas biológicos "in vivo" (WEBB, 1980. KOYAMA

et alii, 1979).



~

:2.2. IJ fenbmeno vibracional e técnicas empregadas

consideraç~es gerais

Dentro de uma aproximaç~o razoável, pode-se considerar

que a energia de uma molécLtla é o resultado de contribuiç~es

das energias eletrbnica~ vibracional~ rotacional e

translacional. Transiç~es de energia geralmente envolvem

fenbmenos de absorç~o ou emiss~o de radiaç~o em I~eqi~es

esoecíficas do espectro eletromagnético. No caso das

vibraç~es molecLllares~ que constituem o fenÓmeno abordado

nesta tese~ tais transiç~es d~o origem a bandas de absorç~o

na regi~o infravermelha do espectro.

Além dos fenbmenos de absorç~o e emiss~o de luz~ outro

evento pode resultar da interaç~o da radiaç~o

eletromagnética com a matéria - o espalhamento. Fenbmenos de

esoalhamento entre luz e partícula (efeito Tyndall) e luz e

moléculas (efeito Ravleigh) resultam em luz espalhada de

mesma frequência em relaç~o à radiaç~o incidente. Em 1928,

no entanto~ C.V. RAMAN e K.S. KRISHNAN demonstraram

experimentalmente a ocorrência de um tênue efeito de

espalhamento em que a frequência da luz espalhada difere

da freauência da luz incidente. A origem física do fenbmeno

reside na ocorrência de colisôes inelásticas entre as

moléculas da substância irradiada e os fótons da luz

incidente~ de tal modo que as energias dos fótons espalhados

s~o aumentadas ou diminuídas em relaç~o aos fOtons

excitantes por incrementos quantizados que correspondem a

diferenças de energia nos níveis vibracionais e rotacionais

da molécula. Este efeito, que passou a ser conhecido como

efeito Raman, havia sido previsto teoricamente por SMEKAL,

alguns anos antes (1923).

As técnicas

no infravermelho

espectroscópicas vibracionais de absorç~o

e de espalhamento Raman fornecem portanto



informaç~es sobre transiç~es entre niveis de energia

vibracional da molécula~ embora os fenbmenos físicos

envolvidos em cada uma delas sejam distintos. conforme

exposto. Monitorando-se assim quer os fótons espalhados

inelasticamente (na espectroscopia Raman)~ quer aqueles

transmitidos celas amostras (na espectroscopia de absorçâo

no infravermelho) obtem-se informaç~es sobre as vibraç~es

moleculares~ as quais por sua vez sâo sensiveis a

caracteristicas de simetria molecular bem como a

peculiaridades do ambiente químico circundante do grupo

molecular em questâo.

Tratamento extensivo da teoria vibracional em seus

vários desdobramentos pode ser encontrada em HERZBERG (1945)

ou em WILSON et alii (1955). Enfoques mais condensados sâo

disponiveis~ nos quais aspectos de aplicaçâo em Química sâo

realçados~ como em COLTHUP (1964). Em continuidade. faremos

uma breve apresentaçâo dos pontos mais fundamentais da

teoria vibracional com vistas a subsidiar a discussâo do

item que se segue a este~ no qual o fenómeno vibracional em

proteínas é mais particularmente enfocado.

Considerando-se que no átomo a massa nuclear é

imensamente maior que a dos elétrons~ pode-se descrever a

dinâmica de uma molécula~ dentro de boa aDroximaç~o~ em

termos unicamente do movimento dos núcleos. E possível

demonstrar-se que para moléculas nâo lineares contendo N

átomos o número de graus internos de liberdade é igual a 3N

6 e para moléculas lineares~ 3N-5. De acordo com isso~ é

possível ter-se uma idéia do enorme número de vibraç~es que

podem ocorrer em moléculas poliméricas como no caso das

proteinas.

Os complexos movimentos moleculares podem no entanto

manifestar-se como modos normais de vibraçâo ou vibraç~es

normais. Em cada modo normal todos os átomos vibrqm na mesma

lC)
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pode-se observar
o

que os espaçamentos entre os níveis

., '"':!'

.~'-'

vibracionais contidos em um dado estado eletrOnico 5~O

comparados à separaç~o entre os níveispequenos se

eletrbnicos (f ígLlra 2) • Esses espaçamentos tendem a

ap~oximar-se à medida que o número quântico vibracional

aumenta (figura 1) .
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Figura 1:

diatbmico

Curva de energia potencial de um oscilador

o modelo mecânico- quântico para os diversos tipos de

espalhamento da radiaç~o decorrentes de sua interaç~o com a

matéria pode ser melhor acompanhado com a observaç~o da

figura 2~ a qual reproduz um esquema elaborado por CAREY

(1982). Nela também se encontram indicados os processos de

fluorescência e de absorç~o no infravermelho~

visualizaç~o.

para me 1 t10r

o espalhamento de luz no modelo mecânico-auântico é

basicamente um processo de dois fótons. O primeiro estágio

desse processo consiste na combinaç~o de um fóton e uma

molécula de tal modo que esta útima é levada a um estado de

energia mais alta~ de duraç~o extremamente curta. O estado



de alta energia pode ou nâo corresoonder a um estado de

energia quantizada da molécula. Neste último caso. o estado
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I ~gura ..::.: AIgLlmas das possíveis consequências da interaç~o

fóton-mo 1écu I CI.: a) absorç~o no in f ra.verme lho; b)

espalhamento Rayleigh; c) espalhamento Raman anti-Stokes; d)

espalhamento Raman Stokes: e) Espalhamento Raman pré-

ressonante;

f luoresc"ência.

f~g) espalhamento Raman ressonCl.n te h)

é dito virtual ou intermediário. O segundo estágio envolve a

liberaç~o de um fóton após um intervalo de tempo muito curto

< 10- 1 .1. s). Observa-se que no espalhamento Rayleigh as

transiç~es oara o estado de maior energia e aauela de

retorno ao estado fundamental envolvem energias de mesma

magnitude e frequência do fóton

mesma. O

portanto neste

efeito Raman~

caso a

por oLltro l.ado ~

é .~

consiste num

espalhamento da radiaç~o com frecuência que difere daquela

da radiaç~o incidente. Tal diferença corresponde à energia

quantizada entre dois níveis vibracionais. A transiç~o no

Raman normal envolve estados virtuais conforme se vê na

f igLlra 2 . Quando a frequência da luz espalhada é menor que



a incidente (~o -JVib~ )~ tem-se o processa Stokes~ no aual

1 o:::,
..L ,_,

a transiç~o termina em um nível vibracional mais alta que

aquele de partida. A transiç~o poderá na entanto originar-se

de um nível vibracional mais alta e encerrar-se em nível de

energia mais baixa; neste casa tem-se o chamada processo

anti-Stokes em que a frequência da segundo fóton~ o fóton

espalhado~ é igual a ~o + ,) vj.b~ Coma em ambas os

processos há conservaç~o de energia total, tem-se que no

processa Stokes a molécula ganha um quantum de energia

vibracional enquanto que no processo anti-Stokes um quantum

é liberada com a espalhamento. As regras de seleç~o do

tratamento quântico mostram que as transiç~es vibracionais

permitidas envolvem

das várias níveis

~v = ± 1 • O fato de que a populaç~o

é governada pela distribuiç~o de

Boltzmann implica que as linhas anti-Stokes resultar~o em

geral menos intensas, uma vez que níveis de mais alta

energia estar~o menos populados a temperaturas ordinárias.

está indicada ainda aNa figura 2

Raman ressonante~ na qual

fenômeno chamado

a radiaç~o excitante possue uma

frequência muita próxima ou coincidente com o valor da

freou"encia de umél. transiç~o eletrônica permitida da

moléc·ula. O tratamento teórico cara él.S intensidades das

linhas Raman em condiç~es de ressonância foi desenvolvido

par ALBRECHT em 1961 é conhecida coma teoria do acoplamento

vibrbnico (TANG e ALBRECHT, 1970). Metaloproteínas em geral

OLt proteínas ligadas a grupos cromóforos constituem os

principais exemplos de aplicaç~o do efeito Raman ressonante

a sistemas biolÓgicos. Em raz~o das características

peculiares a nossos sistemas~

estudo em nossa trabalha.

n~o incluimos este tipo de

Um outro aspecto de importância que cumpre destacar.

sobretudo por sua participaç~o cama parâmetro utilizado

neste trabalho~ é a intensidade das linhas Raman em

condiçeles n~o ressonantes. Sob o ponta de vista clássico, a



in tensida.de I de uma I inha F~a.m<:ln em condic~e5 n~a

L6

ressonantes é dada Dela exoress~o:

I = k

onde:

(~o - "'>v:i.c)4 lo (d(~:z:z /d .... ):2 Equaç~o 4

k = consti3.n te

1 0 = intensidade da luz incidente

r = distância que separa os núcleos m1 e m2

~zz= componente do tenso~ de polarizabilidade

..,)0 = frequência da radiaç30 incidente

Yv~c= frequência vibracional

Esta equa~~o mostra qLte a intensidade F.:aman .?

proporcional à 4~ potência da frequência da luz espalhada.

Isto indica que há uma barreira natural

estudos Raman em direç~o à regi~o do

à extens~o dos

infravermelho no

espectro eletromagnético~ já que o fator ~ 4 torna-se

pequeno à medida que ~ diminui. Também está ind iC2,dc\ a.

dependência que a intensidade apresenta com a mudança da

polarizabilidade em funç~o de r (dist:ância de 1igaç~o) ,

causada pela vibraç~o da molécula ao

int=ratemica.

longo da lic:;aç~o

PLACZEK

quântica para

,em 1934. desenvolveu uma teoria mecânico-

lidar com o oroblema das intensidades Raman.

Essa teoria é conhecida como teoria da polarizabilidade. De

acordo com ela, a intensidade total da luz espalhada para

moléculas aleatoriamente orientadas é dada oela express~o:

T - k" (' 4-.1 ) 4 I ":' I ( - \ I ~
.I., - I". Y Q -=- Y mn ; ~..:..... t;( a f ;' mn I

ar

em que;

Equ.aç<.'!o ;;:;
~,

(':;<a, ) nm =
1
.J.

h

~ <n! ~l f Ir> <r I ~la Im> . <n! ~la i r> <r I P f' Im>
~ ~

.... ..,)rm - ~o + ir.... ~rn + ~o + ir ....



~

Equ:;c~o Ó

Considera-se nessas express~es que a molécula se

encontra no estado molecular m. Ao ser perturbada por uma

-i -"";'
... i

onda eletromagnética de frequência ~o e intensidade Io~

ocorre a transiç~o para o estado n e a luz é espalhada cem

uma f requ'enc ia ~o ± Jmn • O somatório sobre r cobre todos

os autoestados da molécula. o termo r~ é uma constante de

amortecimento que leva em conta o tempo de vida finito de

cada estado molecular e h é a constante de Planck. Os termos

etc. s~o as amplitudes dos momentos de transiç~o/n! Lo!" I r> •~ 1'/' .

de dipolo elétrico~ em que ~ é o operador do momento de

dipolo elétrico na direç~o r .

Em espectros n~o ressonantes~ tanto as intensidades

como as posiç~es (número de onda) das bandas Raman

relacionam-se unicamente com propriedades do estado

fundamental. Sob condiç~es de ressonância~ no entanto~

somente .:<. freauência das bandas relaciona-se com o estado

fundamental; as intensidades nesse caso est~o relacionadas

com o estado eletrbnico

que informaç~es únicas

excitado da molécula~ permitindo

possam ser obtidas sobre esses

estados~ cujo estudo no contexto biológico é relevante no

aue se refere à compreens~o de processos de grande interesse

como fotossintese. vis~o~ entre outros.

Outras extens~es da técnica Raman tem sido desenvolvi

das nos últimos anos. Dentre elas destaca-se o SERS

(surface enhanced Raman spectroscopy)~ o qual apresenta

potencial interesse no estudo de sistemas biológicos sob

dois principais aspectos: no estudo de sistemas em que

fenomenos de superfície sejam de importância e na

investigaç~o de sistemas aue produzam

forma de intensificá-lo.

fraco sinal ~ como



o uso dC"i" técnica. Faman em investigaçbes bioouimicas
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oferece de modo geral algumas vantagens como a possibilidade

de estudo nos diferentes estados físicos e c uso de amostras

em diversas formas físicas tais como filmes. géis.

cristais. pós amorfos. soluç~es. superfícies.etc. Além disso

pequenos volumes de material s~o necessários. uma vez que o

tamanho do feixe laser focalizado (tipicamente 0.005 x 0.2

em) é o que define o limite mínimo de amostra. A relativa

facilidade com que o feixe laser pode ser manobrado permite

também uma grande flexibilidade nos arranjos experimentais.

As escalas de tempo para os efeitos Raman e Raman ressonante

s~o essencialmente instantâneas. eliminando os efeitos de

relaxamento sobre as formas de linha. tais como se encontram

em NMR. por exemplo.

Entre os aspectos desfavoráveis tem-se a possibilidade

de ocorr"ênc ia de efeitos fotoquímicos indesejáveis

decorrentes de exposiç~o da amostra a alto fluxo de fOtons

do feixe laser; a inerente baixa ocorrência do efeito Raman

(cerca de 10-~ em relaç~o ao esoalhamento Rayleigh) é também

um fator desfavorável. uma vez que o espectro pode ser

obscurecido por processos competitivos tais como

f luoresc"ência. por e:-:emplo. Em decorrência. altas

concentraç~es de amostra s~o em geral necessárias. o aue

pode ser um fator limitante no caso de estudos bioquímicos.

Outra condiç~o que parece ser igualmente critica par,::\ o

estudo em soluç~o é a homogeneidade óptica das amostras.

2.3. Conformaç~o de proteínas e análise vibracional

2.3.1 N-metilacetamida: o modelo da ligaç~o peptidica

N-metilacetamida. CH3 -CO-NH-CH3 é um composto que

apresenta estrutura molecular e espectros vibracionais muito



semelhantes àqueles apresentadas Dar polipeotídeos e

19

proteína.s. MIYAZAWA et alii (1958) retere aue dadas

espectroscópicos Raman~ in f I-averme 1 ho ~ ultravioleta, bem

coma resultados de difraç~o de elétrons e medidas de momento

dipolar desse composto indicam que sua estrutura é planar

trans, em conformidade com a.quela observada para

polipeptídeos e proteínas. O estudo das coordenadas normais

desse composto levou ao conhecimento da natureza das

vibraç~es de seus diversos modas amida e outras vibraç~es

normais. No cálculo foram empregados valores de constantes

de força obtidas de um tratamento de coordenadas normais da

molécula de diformilhidrazina~ a qual tem uma estrutura

semelhante à da N-metilacetamida~ porém com características

de alta simetria.

As vibraç~es amida na plana manifestam-se no espectro

vibracional cama 4 bandas características observadas na

regi~o 600-1800 cm- 1
• S~o chamadas de amida 1,11,111 e IV.

Dentre elas~ as bandas amidas I e IrI contribuem com

informaç~es estruturais de relevância ao estuda de

proteínas. Tres outras bandas~ amida V~ VI e VII~ referem-se

a movimentos vibracionais fora da plana da liqaç~o

peptidica. Ocorrem ainda 2 bandas vibracionais resultantes

de uma ressonância de Fermi - bandas amida A,e B. Focalizar

se-á a seguir cada uma delas mais oarticularmente.

Amida I - Esta banda é observada a cerca de 1650 cm- 1 e

cor responde predominantemente ao estiramento C=ü ( SOl.) •

Menos significativas s~o as contribuiç~es do estiramento CN

(10%) e da deformaç~o angular NH na plana (10%). Observando-

se o pequena percentual de deslocamento de frequência por

deuteraç~o da molécula (0.5%) é possível cem f i rmar-se a

pequena contribuiç~o dessa última vibraç~o. A relaçgco de

amplitudes entre a contraç~o da ligaç~o C-N e o estiramento

C=ü é de -0~4:1~0. A amplitude de deformaç~o angular N-H é

da mesma ordem que a estiramento C=ü.
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Amida 1'- Corresponde à banda amida I de espécies

deuteradas. O deslocamento de frequência é pequeno~ devido~

como se viu~ à pequena contribuiç~o da deformaç~o angular

NH para esse modo.

H3C~ ~
C N

0/ ~CH3

Amida 11 Esse modo é reoresentado pela deformaç~o

angular no plano do grupo N-H (60%) e pelo estiramento C-N

( 40~~). A banda aparece a cerca de 1550 cm- 1 e sua natureza

tem dado margem a controvérsias. Segundo MIYAZAWA (1960)~ os

vetores de deslocamento atómico para esse modo s~o os

mostrados na figura abaixo. A deformaç~o angular N-H é

bastante proeminente enquanto os dois gruDos metila e o

oxig€nio da carbonila permanecem para.dos. o momento de

transiç~o para o modo amida I I é apro:·:imadamente

perpendicular à ligaç~o N-H~ o que é consistente com os

vetores de deslocamento atOmico da figura abaixo. Outr-as

atribuiç~es anteriores ao trabalho de MIYAZAWA (1960) foram

descartadas~ tais como a atribuiç~o única ao estiramento

C-N~ a interaç~o da deformaç~Q angular N-H com o estiramento

simétrico do grupo O:=C-N~ OLI a e:·:ist·encia do grupo peptídico

em outra forma tautomérica.

H3C~ ~~
/C-. -.N

0/ -----CH:5
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Amida lI' - Ocorre a 1450 cm-~ para espécies N-

.-... 1
":".4

deLI teradas de N-metilacetamida~ devido naturalmente ao

efeito de substituiç~o isotóoica exoresso pela proeminente

deformaç~o angular do grupo N-D.

Amida IIl - Banda observada na reqi~o de 1230 a 1300

cm-~~ para a qual contribuem o estiramento C-N (40~~) ~ a

deformaç~o angular no plano N-H (30%) e o estiramento CH 3 -CH

(20%). As ligaç~es C-N e C=O estiram-se e se contraem em

fase~ com uma relaç~o de amplitudes de 1~0:0~4. Também aqui~

como no modo amida I I ~ a deformaç~o angular N-H é

predominante. N~o podem ser desorezadas as contribuiçÔes do

estiramento C-CH 3 e da deformaç~o angular O:C-N~ no caso da

N-metilacetamida. O momento de transiç~o desse modo tem sua

direç~o aproximadamente perpendicular à ligaç~o N-H.

H3C~ ~~
""-:"c N ..

O~ -----CH3

Amida 111' - Ocorre na regi~o a cerca de 950 cm-~~

devido ao efeito de substituiç~o isotópica que se reflete

sobretudo na deformaç~o N-D.

Amida IV - Banda observada a cerca de 630 cm- 1 para

amidas do tipo R-CH 2 -CO-NH-R e a cerca de 780 cm- 1 para

amidas do tipo H-CO-NH-R. E devida à deformaç~o O=C-N na

diformilhidrazina. Na N-metilacetamida~ a contribuiç~o do

estiramento C-CH3 é também importante e o resultado da

interaç~o dessas vibraçôes resulta num deslocamento da

frequência de deformaç~o O:C-N para 627 cm- 1 nesse composto.

Esse modo n~o se restringe ao grupo peptidico~ sendo

raramente observável nos espectros Raman ou infravermelho

(TU, 1982).



Amidas V~ VI e VII - Constituem bandas vibracionais

'..... ,.....
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associadas a vibraç~es fora do plano~ antissimétricas em

relaç~o ao plano CONH. Ocorrem tanto no infravermelho como

no Raman~ porém suas intensidades Raman s~o muito fracas.

+0.56-1-) n~ H C H
-. '-''':;'::5 /

. '"
+0. 16 C_,,~ -0.5

-o ~ 04· 0/ "CI-h ~o ~ 04

+0.05 H~C H +0.61
. - ~ - '" C--N / _. ~-u •..:;.u -u.u~

- -...,. O~ "CH· - .. ,""\
+C)~C), :s +0.(1..:;.

-0~11 H3C", /H +0~46

+0.06 C--N +0.13

+0 ~ 04· 0/ "CH::s ~O .14

amida I.)

amida VI

amida VI I

Os sinais + e - indicam aue os átomos assinalados

vibram perpendicularmente ao plano do papel em direç~o ao

observador e no sentido oposto. respectivamente. A magnitude

dessas vibraç~es é dada Delas valores numéricos dos vetol-es.

Amida A e B - Essas bandas resLlltam de uma ressonância

de Fermi entre o primeiro estado fundamental da vibraç~o de

estiramento N-H e a primeira harmbnica da vibraç~o amida 11.

Esse efeito de ressonância expressa-se pelo aparecimento de

duas bandas relativamente fortes~ ligeiramente deslocadas

(uma pa~a valeres mais altos e outra cara valores mais

baixos de freau~ncia) em relaç~o às posiç~es esperadas numa

situaç~o de n~o-perturbaç~o.

amida A

* 3236 cm-.1.
# 3134 cm-;t.

---_ .. --------------
--------- amida B

3280 cm-.1.

3090 cm-;t.

* frequ@ncia da vibraç~o fundamental de estiramento N-H
# 1ª harmÔnica do modo amida 11
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vibracionais caracteristicas de

conformaçbes secundárias em polipeptídeos e

aspectos teóricos

proteinas

As f r-eaLlê'nc i6'l.s e formas das bandas esoectrais

referentes aos modos normais de vibraç~o de uma molécula

polipeotídica s~o dependentes~ dentre outros fatores~ de sua

estrutura trid imensionCl.l e de interaçeles in trai in tel~

moleculares que se estabeleçam.

Para o caso de moléculas pequenas~ é viável derivarem

se informaçôes sobre estrutura molecular e forças envolvidas

nas ligaçeles diretamente a partir do. espectro vibracional.

No entanto~ para macromoléculas~ como no caso de proteinas~

a abordagem de escolha tem sido a busca de correlaçbes entre

as bandas observadas e aspectos estruturais conhecidos de

moléculas assemelhadas. Tal abordagem tem sido relativamente

efetiva porque~ embora rigorosamente deva-se entender que de

modo geral todos os átomos de uma molécula participam de um

dado modo vibracional, para alguns grupos de átomos o

movimento molecular encontra-se altamente concentrado no

grupo em quest~o e essencialmente n.o se altera de uma

molécula para outra. Embora esse tipo de abordagem (chamado

de frequêncía de grupo) venha fornecendo in forrnaç:ào

significativa sobre estrutura e interaç:ôes de polipeptideos.

inevitavelmente produz uma vis~o incompleta em comparaç~o

com o conhecimento detalhado que se pode obter a partir de

l.lma aná I i se mais r-igorosa como aquela que envolve o

cálculo de coordenadas normais •

De um modo geral pode-se afirmar que~ sob condiçbes

n~o ressonantes ~ um espectro Raman de proteína consiste de

contribuiçOes vibracionais de cadeias laterais de alguns

residuos de aminoácidos juntamente com modos originários do

esqueleto polipeptidico. Dentre esses últimos, os modos

vibracionais amida I e lI!, sobretudo, tem sido ?mplamente
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usa.dos na caracterizaç~o da estrutura secundária da

esqueleto polipeptidico em proteínas.

Os modos vibracionais amida de polipeptídeos podem

sofrer desdobramentos cama resultada de interaç~es intra e

inter moleculares. A sustentaç~o teórica para esse efeito

foi desenvolvida par MIYAZAWA (1960) através de uma teoria

de perturbaç~o na aual o autor considera que as freauências

observadas para os modos amida podem ser equacionadas a uma

frequ'ê"ncia sem perturbaç~o acrescida da contribuiç~o de

termas de interaç~o inter e intra moleculares. Evidência de

que a origem física de tal perturbaç~o se deve ao

acoplamento dos dipo!os de transiç~o dos grupos amida foi

indicada por KRIMM e colaboradores (BANDEKAR e

e referências aí citadas).

KRIMM ~ 1979

desenvolvida para

de MIYAZAWA (1960)A teoria de perturbaç~o

as vibraç~es amida I e 11

"foi

de

polipeptideos~ empregando-se Llm mode lo de osciladores

fracamente acoplados. o tratamento utiliza coordenadas

normais dos grupos peptídicos incorporados na cadeia

polipeptídica. A coordenada normal do grupo de ordem k (qk)

é aquela cuja energia cinética T k e energia potencial V k sao

e;·:oressas por:

Tk = '-?- q :.: EqLtaç~o 7k

e

V... = " À Q a ... :2 Equaçao 8,~

ande:

À Q = 4n:': vQ
2

J Q = freouê'ncia vibracional

A essas energias (cinética e potencial)~ isentas de

longo de toda cadeia polipeptidica.

pertLlrbaç~o~

interaç~es ao

acrescem-se os termos decorrentes das

As

expressÕes tornam-se desse modo:



o . :: Ak1 qkq1 EquaÇê.~oT = "2 Z qk :2 + ~-t

k k<l

e

V = I,? À o Z qk 2 + À- S 8 k1 qkql Equaç'~o 10o
k k<l

·..")~
...:... ....'

em que~ para cada equaç~o~ o primeiro termo

corresponde à soma da energia das vibraç~es sem perturbaç~o

e o segundo termo resulta das interaç~es vibracionais entre

os varios grupos peptidicos da cadeia. Os termos Ak1 qkql e

8 k1 qkq1 sao os termos de interaç~o da energia cinética e da

energia potencial~ respectivamente~ entre os grupos de ordem

k e 1 entre si.

O desenvolvimento matricial dessas equaçôes (segundo

método de matrizes GF de Wilson~ WILSON et alii~ 1955) para

o cálculo de frequências~ considerando-se um modelo de

infinitos osciladores equivalentes~ conduz à express~o:

J (<5) =

onde:

À'" / 2n: = vClI + Z Ds cos s <5

s

Equaçao 11

S = ângulo de fase

À ClI = 4 n: 2 .) ClI
2

~ClI = frequência vibracional

Ds = (Bs - A.) ~ ClI Equaç~o 12

em que A. e B. correspondem aos termos de interaç~o da

energia cinética e potencial~ respectivamente~ e o indice s

refere-se à separaç~o entre os 2 grupos 1 e k (s = 1 - k).

A equaç~o 11 portanto mostra que o deslocamento de

frequência devido às interaçôes vibracionais intergrupo é
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proporcional a cos s ô e à diferença entre os coeficientes

de energia potencial (B 9 ) e de energia cinética (As). As

equaçôes 11 e 12 aplicam-se a quaisquer polimeros

helicoidais~ com ou sem ligaçôes de hidrogênio. Embora numa

cadeia helicoidal infinita o ângulo de fase possa ter

qualquer valor~ apenas dois deles dar~o origem a vibraçôes

ativas no infravermelho~ segundo HIGGS (1953): a) aquele em

que o ângulo é igual a zero e portanto o momento de

transiç~o é paralelo ao eixo da hélice e b) acuele em que o

ângulo é igual a Xe o momento de transiç~o é perpendicular

ao ei:·:o.

A equaç~o 11 poderá ser estendida ao caso especifico

da a-hélice. Esta é uma conformaç~o~ como se verá adiante~

em que 3~6 grupos peptidicos s~o encontrados por volta e

ligaçôes de hidrogênio se formam entre pares de peptídeos~ a

cada 3 vizinhos. Desse modo~ o termo de interaç~o D3 aqui

será t~o imoortante quanto o termo D1~ para grupos

adjacentes na cadeia. Assim~ a frequência da banda paralela

será:

~(O) = ~o + D1 + D3

e a da banda perpendicular:

1<X) = Ya + D1 cosX + D::s cos 3X

em que X = 2n:/3 ~ 6

Equaç!'to 13

Equaç~o 14

As diferenças de frequência dessas bandas depender~o

dos valores de D1 e D::s.

Dados espectrais de infravermelho obtidos por MIYAZAWA

(1960) para um filme orientado de poli-Y-benzil-L

gltitamato~ o qual se apresenta na conformaç~o a-helicoidal~

indicaram que as bandas amida I paralela (forte) e



perpendicular (fraca) s~o observadas a 1650 e 1652 em-L.

'~:' .-;r...:.. ...

resoectivamente. As banda:. amida Ir paralela (fl'-aei? ) e

oerpendicular (forte) s~o observadas a 1516 e 1546 em-L.

respectivamente. Após deuteraç:~o~ ·3,S bandas i?mida II

desaoarecem e d~o origem a uma banda a 1535 em- 1 • conforme

esperado teoricamente pelo desaparecimento -do termo

referente à interac~o entre os grupos CONH.

Na conformaç:~o em folhas /3 pregueadas~ cada unidade

repetitiva contem 2 grupos peptidicos. Haverá duas vibraç~es

·3,tivas no infravermelho: uma em que grupos peptidicos

adjacentes se movem em fase (8=O)~ o qual ger.3, uma banda

paralela e outra em que grupos adjacentes movem-se fora de

fase (o=n)~ a qual origina uma banda perpendicular.

Na conformaç~o em tolhas /3 precueadas n~o há a

ocorrência de ligaçôes de hidrogênio intracadeia e dentre as

várias interaçôes intracadeia apenas aquelas entre grupos

adjacentes ser~o consideradas. Essas interaç~es deslocar~o a

frequência da banda paralela (B=O) em +D~ e a frequência da

banda perpendicular (B=n) em -D~. Além disso~ dever~o ser

consideradas as ligacôes de hidrogênio intercadEias~ as

quais se formam com igual facilidade tanto na confQrmaç~o em

folhas f3 de cadeias paralelas como naquela com cadeias

antiparalelas. Essas ligaçôes podem deslocar as bandas amida
T
.lo e 11 significativamente. Considerando-se somente as

interaçôes entre grupos que se tornam adjacentes através das

ligaçôes de hidrogênio intercadeias. tem-se que o

deslocamento de frequência será dado por:

6 ~ ( ~;) = D.1.· cos ~;'

onde:

EqLlaç~o 15

~'. ,
t) ~- ângulo de fase que se estabelece entre os

movimentos de grupos adjacentes através de

hidrogênio intercadeias.

D1.'= D1. (definido em D. na equaç~o 9)

ligaçeles de
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intercadeias~ as t reqLlê'nc ias das bandas oaralela e

perpendicular ser~o~ respectivamente~

~ (O~O) = \)0 + D.1. + D.1.'

~ (n:~O) = ,;lo D.1. + D.1.'

EqLlaçê!!o 16

Equ21.ç::!o 17

ande a primeira número que aparece na parênteses refere-se

ao ângulo de fase 8 e o segunda ao ângulo de fase 8' (a

serem definidos a seguir).

Os deslocamentos atÓmicos caracteristicos de cada uma

dessas freqLlências vibracionais s~o os seguintes (MIYAZAWA~

1960) :

I \
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to corresponde ao ângulo de fase entre peptideos

adjacentes no esqueleto e f· ,
.' ao ângulo de fase entre

peptideos tornadas adjacentes através de ligaçeles de

hidrogênio intercadeias. O momento de transiç~o da vibraç~o

(O~O) é paralelo ao eixo da fibra de proteina (eixo z) e é

proporcional a sin~ cos • em que. é o ângulo entre o grupo

peptidico e o eixo da fibra e ~ é o ângulo entre o momento
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de transic~o da vibrac~o no plano e o eixo vo· .. . o qual por

definiç~o é paralelo à intersecç~o entre 2 planos peptídicos

adjacentes). O momento de transiç~o da vibraçào (TI:~O) ~~

perpendicular ao eixo da fibra e seus componentes x e v s~o

proporcionais a sen~ sen ~ e cosf ~ respectivamente.

Para cadeias em folhas 8 antiDaralelas. a I.:élula

unitária corresponde a 4 grupos peptídicos: 2 de uma cadeia

e 2 da cadeia adjacente. Tais cadeias podem mover-se em 'fase

ou fora de fase e como consequ~ncia tanto a banda paralela

(8=0) como a perpendicular (8=n) sofrem um desdobramento em

2 componentes. Tais vibraç~es s~o as seguintes:
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e est~o reoresentadas nas seguintes express~es:



a) ~ (O~O) inativa. no infr-aver-melho

b) -) (O~n:) = 0<::> + 0 1 - 0 1 '

c) Y ( TI .(1 ) = -1<::> - 0 1 + 0.1-

d) .:> (TI~n:) = .J o - 0.1- - 0 1 '

Equaç~o 18

Equaçê!o 19

Equaçao 20

Equaçê!o 21
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Atribuiçeles de frequências observadas a 1630~ 1645 e

1690 cm- 1 aos diversos tipos de vibraç~es de folhas 8

paralelas e antiparalelas que acabamos de mostrar podem ser

encontradas no

1960

trabalho original de MIYAZAWA et alii de

Em anos subsequentes~ outras con tr i bltiçeles

significativas em termos de análise de modos normais de

moléculas polipeptídicas vieram somar-se aos esforços

pioneir-os do grupo de MIYAZAWA. Os trabalhos de KRIMM e

BANOEKAR (1986 e referências aí contidas), em particular,

constituem um exemplo bastante significativo. O tr-abalho

desse grupo tem sido, ao longo dos anos, o de buscar o

desenvolvimento de llm campo de força para a cadeia

polipeptídica, o qual seja essencialmente transferivel de

uma molécula par-a alI tra. Para tanto~ foram assumidos

comprimentos e ângulos de ligaç~o padr~es para uma cadeia

polipeptidica (de acordo com COREY e PAULING~ 1953). Tais

campos assim construídos s~o em boa apro:·:imaç~o

independentes de particularidades de estrutura. Esses

trabalhos iniciaram-se com a N-metilacetamida e

progressivamente estruturas polipeptídicas mais elaboradas

foram sendo estudadas~ tais como a poliglicina I , a [3

poli(L-alanina) e a a poli(L-alanina). Os campos de força

puderam desse modo ser gradualmente desenvolvidos de modo a

incorporar novos aspectos de estrutura. A adequaç~o de tais

procedimentos pode ser avaliada pelo erro médio verificado

nas frequências preditas de banda - cerca de 51..

A análise de KRIMM e BANOEKAR (1986) consiste no estudo

dos modos normais de uma molécula de "geometria padr~o"~ a
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molécLlla ~ os grupos CH3 (assinalados por ;~ ) Sô:!:Q

substituidos por pontos de massa equivalente.

Cs.~ /H.
C:;;:--N::s

O~/ ~C4 *

A partir das coordenadas de deslocamento interno. a

saber:~r = estiramento de ligaç~o. ~e = deformaç~o angular

no plano. L. l.AJ = deformaç~o angular fora do plano. ~ T =
variaç~o do ângulo diedro. s~o definidas as coordenadas

locais de simetria e calcLlladas as frequ~ncias e a

distribuiç~o de energia potencial. Apesar da aproximaç~o

introduzida com a substituiç~o dos grupos metila por pontos

de massa. os resultados do cálculo mostram-se bastante

promissores.

Processos que utilizam campos de força convergentes de

polipeptídeos distintos tem também mostrado bons resultados

na análise de moléculas peptídicas. permitindo mesmo que

intensidades no infravermelho possam ser reproduzidas

(KRIMM e BANDEKAR. 1986) com o uso de derivadas de dipolo

calculadas ab initio da N-metilacetamida.

A aplicaç~o da análise vibracional ao estudo

conformacional de polipeptídeos e proteínas de diversos

graus de complexidade estrutural tem se constituído no

grande tema de pesquisa na área. Informaçôes dessa análise

para as diversas conformaç~es secundárias s~o entretanto

excessivamente detalhadas para serem incluidas aqui de forma

e:{tensiva. Indicaremos portanto somente as espécies

vibracionais ativas e os principais parâmetros estruturais

das ccnformaç~es secundárias mais relevantes no contexto

biológico que tem sido investigadas através

v i brac iona I.

da análise



polipeptídeos surge

HUGGINS

Hélices

o conceito de

reoetitiva em

trabalhos de

héli:.::e ce<mo

(1943)

a ma.is qer-a.l I=:!S t r-Ll tur.:,1.

pela. primeira '\/ez nos

e Cl~ANE (1950). r~pÓs a

'-.-:,_. ...:...

caracterizaç~o de possíveis hélices com um número inteiro de

r-esíduos por volta (BRAGG et alii~ 1950), PAULING et alii

1951 e PAULING e COREY 1951 descrever-am a estrutura em ~-

hélice~ através do emprego de critérios estereoquímiccs bem

definidos. Essa é a confor-maç~o helicoidal predominc:m te

encontrada em pr-oteinas globulares~ embora outras estrutur-as

em hélice também existam.

Hélices que apresentam ligaçeles de hidrogên i<J

intramoleculares s~o geralmente designadas Delo símbolo n m

( BF:AGG , 1950) ~ onde n representa o número de resíduos por

volta (com sinal negativo para hélices levógiras) e m o

número de átomos contidos no "anel" que se forma pele<

estabelecimento das pontes de hidrogênio. Diversos s~o os

tipos de hélices que podem ser encontradas:

a-hélice: a a-hélice foi proposta como uma possível

estrutura estável para a cadeia polipeptidica por PAULING et

.;t.li1 (1951) f? PAULING e COREY (1951) . Tr-abalhos

':5ubsequen tes de difraç~o de r-aios X de ARNOTT e

colaboradores (1966~

coordenadas atOmicas.

1967) definiram com maior precis~o as

De acordo com a nomenclatura de BRAGG

(1950), vista acima~ a a-hélice padr~o é uma hélice 3,6~3.

o pad r~o de 1 igaçeles de hid r-oqê'rüo na:;(-né 1 ice é ~:.--. 1

significando por convenç~o a ligaç~o do hidr-ogênio do grupo

NH do r-esiduo 5 ao oxig&nio da carboxila do resíduo 1.

Tres s~o as conformaç~es possíveis para a a-hélice, a

saber- hélices Q I, ,;< I I e hélice goniométrica. As hélices

dos dois primeiros tipos est~o repr-esentadas a seguir:
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hélice ax hél ice ';(x x
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As hélices a I e a 11 tem o mesma número de resíduos

Dar volta (n) e a mesma unidade de translaç~o axial (h)~ mas

diferem nos ângulos diedros ~ e ~

A estrutura a I é aquela descrita em 1967 par ARNOTT e
•DOVER. Seus parâmetros estruturais s~o: n = 3~62~ h = 1~50 A

e t = 99~6a em que t é a rotaç~o par resíduo ao redor da

eixo da hélice. Os ángulos diedros s~o: t = -57~4°~ e ~ = -
47~5a. As ligaç~es de hidrogênio tem as seguintes

parâmetros: l(N .••. O)

164~2a~ HNO = 10~3a.

= 2~86 Ã~ l(H ..•• O) = 1~88 Á~ NHO =

A estrutura a 11 apresenta ângulos diedros distintos da

estrutura a I. S~o eles: ~ = -7()!'ia e \J) = -"":!;:; 8C:>-
~ -~~ 1 '-~~ Os

parâmetros n e h se mantem as mesmas. Essa estrutura

corresponde à segunda de duas soluç~es passíveis para os

~ngulos diedros de uma hélice com n e h constantes~ de

acorda com MIYAZAWA (1961). As ligaç~es de hidrogênio~ mais

fracas devida à inclinaç~o da plana peptídico em relaç~o ao

eixo da hélice apresentam as seguintes par~metrcs: l(N .... O)
•= 3~OO A~ l(H •••• O) •= 2~12 A~ NHO = 145~7a~ HNO = 23~5Q.
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Essa. estr-utura. (hélice r;< T'" ,
,. ! J é possivelmente de grande

r-elevância na estr-utura da bacter-ior-odoDsina KRlt1M e

DI;J I VED I ~ 1'782).

A hélice goniométrica apresenta os ângulos diedros

exatamente interconvertidos em relaç~o ao abser-vado para a

hélice a I e s~o portanto: t = -47~5° e ~= -57,40
, afetando

levemente os demais parâmetros da hélice (n. h).

Essas tres possiveis conformaçÔes helicoidais tem baixa

energia conformacional, já que seus ângulos diedros situam-

se na faixa que se estende de cerca de t = -47Q
• ~ = -60Q

até cp = -88Q
• \fi = -25 Q

.. a. qLta I segundo RAMACHANDRAN o

SASISEKHARAN (1968) constitue a reqi~o de baixa energia para

a conformaç~o do esqueleto polipeptidico.

Análise dos modos normais de vibraç~o é disponível para.

as estruturas a I e a 11. mas n~o cara. a goniométrica.

Para um modelo de hé 1 ice ',Ã I estudado por FANCONI et

.31 ii em 1969, '~dAli:\)M' os modos vibracionais ativos

pertencem às espécies A (8 = 0 0
), E~ (8 = 99~6°) :: E2 (8 =

199~la)~ onde 8 é a diferença de fase entre movimentos em

unidades adjacentes da hélice. As esoécies A e E 1 sao ativas

residuos de ácido a-aminobutirico é bem estabelecida por

análise de raios-X (BOSCH et alii, 1983) ..Controvérsias na

dicroismo paralelo e a espécie E~ dicroismo perpendicular no

indicaçâto de

para o peptídeo

com a espécie A exibindo

29 e 30 das espécies duplamente

a hélice 3 10 é encontrada ocasionalmente

mas sua ocorrência em peptideos contendo

Hél ice ·'3.10

literatura entretanto surgiram em raz~o da

modos da espécie A,

IR. A espécie E2 apresenta atividade somente no Raman. Há 28

tanto no Raman quanto no IR,

em proteinas~

degeneradas E 1 e E2 , respectivamente.

ocorrência de conformaç~o em a-hélice



alameticina~ no qual 9 entre 20 residuos constituem-se de

ácido Q-aminobutirico (FOX e RICHARDS, 1982).

Os ângulos diedros para a estrutura em hélice 3~o s~a
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os seguintes: ~ = -45 0 e 'f = -30eJ
• Os parâmetros de hé I ice

s~o n
Q

= 2~99 e h = 2~Ol A. Os oarâmetros das ligaçôes de

hidrog~nio apresentam os seguintes valores: ICN .... O) = 2.83
• o

A~ l(H •... O) = 1.83 A~ NHO = 175~lQ~ HNO = 3~2Q-

Hélice :3.z. essa é uma estrutura intermediária entre a-

hélice e

II~ (GlY)n

tolhas B~ da qual o exemplo tipico é a poliglicina

11. Dados cristalográficos oara esse sistema sao

inexistentes~ em raz~o da dificuldade em se prodLIZ i rem

espécimes bem orientados e estáveis de IGlyln 11. CRICK e

RICH em 1955~ no entanto~ propuseram para esse composto a

estrutLlra em hélice 3 1 através de um trabalho de modelagem

molecular. Nessa conformaç~o~ as hélices encontram-se

completamente ligadas umas às outras~ via. ligaçeles de

hidrog~nio NH •.• O:C. F:AMACHANDRAN et alii ( 1966 ) ~ no

entanto~ justificaram a formaç~o adicional de liqaçÔes de

hidrog~nio Ca-H .... O=C~ propondo pequenas modificaç~es nessa

estrutura. A disposiç~o das cadeias pode ser paralela CLI

antiparalela~ sendo esta última a forma mais caracteristica

desse tipo de conformaç~o. Os parâmetros estruturais da

de cadeias antiDaralelas~ s~a as seguintes:hélice :3~ ~

ângulos diedros: ~ = -76~9Q e 'r = 145~3Q~ com repetiç2i:o

a:·:ial de
o

C = 9~30 A. A estrutura antiparalela pode

aoresentar variaçôes mas suas principais caracteristicas. .
s~o: célula ortorrOmbica cem a = 8~487 A e b = 4~80 A. A

célula unitária aoresenta simetria C~. Os modos normais de

vibraç~o classificam-se em 62 esoécies A • 1e à~ espécies B.

todas elas ativas no Raman e no infravermelho.

referem-se a cadeias polipeptidicas em que os residuos ou

B hélices L.D as conformaçôes vistas até aqui
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s~o todos aquirais~ ou acresentam a ~esma auiralidade. seja

L ou D~ em toda sua exten5~o.

Há~ no entanto, uma importante classe de policeptideos

na qual ocorre uma alternância de cuiralidade entre residuos

adjacentes ao longo da cadeia. Um exemclo importante desse

grupo de polipectideos é a molécula de gramicidina A~ um

canal iÓniclJ transmembrana. Embora haia possibilidade de

ocorr@ncia de a-hélice~ as sequências L~ D favorecem novos

tipos de conformaç~es.

As B-hélices podem acresentar-se em fitas simoles ou

duplas~ estas últimas em cadeias paralelas ou antiparalelas.

521:0 designadas pelo símbolo Bn~ onde n é o número total de

resíduos L + D por volta. Dois oadr~es distintos de ligaç~e5

de hidrogênio s~o reconhecidos pal~a as 8-hélic:es de fita

simples e de fita dupla com cadeias paralelas enquanto nas

8-hélices de fita ducla de cadeias anticaralelas as ligaçôes

de hidrogênio s~o essencialmente equivalentes. Os oarâmetros

estruturais s2l:0 especificos para cada caso e s~o disponíveis

na literatura (KRIMM e 8ANDEKAR~ 1986).

Foi has 13

Em proteínas e polipeptideos encontram-se regiôes do

esqueleto estendidas em forma de folhas. estabilizadas por

ligaçôes de hidrog'enio laterais intercadeias~ as quais

recebem a denominaç~o geral de folhas 8. Tais estruturas

foram evidenciadas originalmente em trabalhos de difraç~o de

raios X realizados em torno de 1930 na seda (MEYER e MARK~

1928) e na queratina estendida de mamífero (ASTBURY e WOODS~

1933). Constituem a principal estrutura secundária em certas

proteinas como na concanavalina A e nas proteinas Bence-

apresentar-se com particularidades de estrutura que =onduzem

Jones (KRIMM e BANDEKAR~

em tipos com caracteristicas

podem1986). Essas conformaçÔes

classificaç~oumaa



oróprias. Considerando-se que cadeias polipeptídicas Dodem'o . ...

estender-se de forma paralela ou antiparalela entre si~ tem-

se basicamente tres principais tipos de estruturas em folhas

f:l ~ de acordo com ~::R I MM e BANDEKAR ( 1986) :

a) folhas 13 pregueadas de cadeias antiparalelas

b) folhas (3 pregueadas de cadeias paralelas

c) folhas i3 onduladas de cadeias antiparalelas

'c"70_' /

Do detalhado trabalho de PAULING e COREY (1951~ 1953)

resultou a definiç~o das coordenadas que descrevem tais

conformaçeles.

Até o momento~ a análise dos modos normais de vibraç~o

foi apenas aplicada a estruturas em folhas a antiparalelas

(KRIMM e BANDEKAR~ 1986).

Uma vis~o esquemática desse tipo de estrutura é

apresentado a seguir:

A

B

j

1;~
1.;
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A figura recresenta em A a estrutura em folhas 8

pregueadas antiparalelas e em B a estrutura em folhas 8

onduladas antioaralelas.

a) folhas B pregueadas de cadeias antiparalelas: Vários

polipeptídeos quirálicos apresentam-se nessa conformaç~o~

Tais como a (3 (Ala)n~ a 8-poli(L-alanilglicina) e a 13-

poli(L-glutamatol. Dentre eles~ a 8 (Ala)n foi a molécula

tomada por KRIMM e BANDEKAR (1986) como modelo para a

análise vibracional desse tipo de cqnformaç~o secundária.

Suas principais

seguintes:

características vibracionais s~o as

Espécies de

simetria

Atividade Número de modos

normais

A [~( I) ~ (1)1 Raman 30

B.1. [J(O~lt)J Raman~ I R (11) 29

B'2 [~(lt~O)j Raman. IR U..l 29

B:<s [J( lt.lt)J Raman~ IR (jJ 29

A B-poli(L-alanilglicina). Llm e:-~emplo dessa

conformaçi:!o~ constitue a principal sequência na cadeia

polipectidica da seda e sua estrutura de raios X é muito

semelhante à do componente proteico cristalino desse

produto. A simetria da célula unitária é menor que em

B(Ala)n. resultando em 50 modos normais de simetria de

espécie A' [ .J (O~O). y (lt.Tt) ] e 49 modos de simetria A"

[ y (O.Tt) ~ .) (Tt.O) ] todos ativos no Raman e no

infravermelho. Outro polipeptídeo que se apresenta nessa

categoria de folhas B é a B-poli(L-glutamato). Para todos

esses compostos. parâmetros estruturais s~o conhecidos e

cálculos de modos normais de vibraç~o s~o disponíveis (KRIMM

e BANDEKAR~ 1986).

b) Folhas a onduladas de cadeias antiparalelas : essa

estrutura proposta por LOTZ em 1974 para a (GIY)n J a partir
~



39

de dadas experimentais de difraç~o de elétrons havia sido

inicialmente sugerida par PAULING e COREY em 1953~ com base

em análise de modelas. Tal estrutura consiste em cadeias

pareadas nas quais cada uma delas alternadamente apresenta

somente residuos da série L ou D. Esta condiç~o pode ser

satisfeita par (GI'y')n I. A geometria indicada através de

dadas de raios X é a monoclinica. A análise vibracional para

essa estrutura foi primeiramente desenvolvida por MODRE e

l<R I i'"1M em 1976 e numa análise subseauente teve seu campa de

força refinado de moda a permitir máxima transferibilidade

entre diferentes moléculas polipeptidicas com a mesmo padrâo

conformacional (DWIVEDI e KRIMM~ 1982).

Dobras reversas

As dobras reversas constituem conformaç~es das cadeias

polipeptidicas envolvendo quatro (para as dobras 13) ou tres

(para as dobras Y residuos sucessivos de aminoácidos

caracterizadas par uma ligaç~o de hidrogênio intramolecLllar

que produz uma revers~o de cerca de 1800 na direç~o da

cadeia. De acorda com a terminologia de BRAGG et alii

(1950)~ podem ser chamadas~ respectivamente

C.1.0 DLI C 7 •

®~~ .

~
G0:J--'-W1~.,@G. - .

~--~~®
CS)

Modela de dobra Y

de estru tLtrCl.S
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HQ H(31 CH3
\ \ /

CH3-C~Ij- "........ N-l Q Q

t
.1. C ~rC(3)H
't'2 ~ 't"3..J....

ep2 Q 1Jf3 -\
131Q'" H -N . C=O "'H

~ \ ~ I ~
C=O ...... H -N

(2) (4)

HQ t~, </J,,-1' ./CH3
'CO CO
/~ (4I........H°

CH3 . \ </J, 1Jf" f
N-H .... ··0 =cI (11 (5) \

H.. ··O =c N-H ···0
UI \ I (5)

C'H3 C"H3

modelo de dobra 8

A importância maior desse tico de estrutura reside na
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sua ca.pacida.de de promover a compactaç~o de cadeias

polipeptídicas e de proteínas as auais de outro modo manter-

se-iam como estruturas estendidas. Tal característica tem

concentrado muitos esforços no seu estudo. As dobras

reversas tem uma grande frequ~ncia de ocorr~ncia como

estrutura secundária em cadeias polipeptídicas~ sendo que

uma oorç~o substancial dos resíduos superficiais ou aqueles

e:·:postos 21.0 solvente encontram-se :1essas estrutur21.s

(RICHARDSON et alii. 1976).

Referªncias da literatura à importância da ocorrência

mostraram que cadeias de

de dobras 8 ou estruturas C~o podem ser citadas:

(1977) e AUBERT et alii (1976)

açúcar ligam-se a glicoproteínas nessas regiôes.

BEELY

I3EISOW
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(1978) indicou a presenca de carbohidratos em reaibes de
,) .. -

dobras 8 da cadeia pesada da imunoglobulina humana e da

RNase B. SMALL et alii (1977) previram quer cerca de 80%

dos aminoácidos fosforilados por proteinoouinases encontram

se em dobras (3.

A estrutura C7' (dobras Y ) ~ embora con hec ida na

literatura desde 1943 (HUGGINS.1943)~ foi proposta pela

primeira vez somente em 1972 por NEMETHY e PRINTZ. Até o

presen te. somen te cerca de 10 dobras Y foram iden ti f icadas

nas proteínas globulares conhecidas~ o que contrasta com a

grande frequência de ocorrência observada para as dobras (3

(BAKER e HUBBARD~ 1984). Há~ no entanto. evidências obtidas

de trabalhos de NMR e raios X de sua ocorrência em compostos

de grande importância como alguns peptídeos cíclicos

biologicamente ativos (FLIPPEN e KARLE~ 1976~ PETCHER et

alii. 1976~ KAWAI et alii~ 1983).

Dobras B : quatro resíduos consecutivos est~o

envolvidos na formaç~o dessa estrutura. a qual é

estabilizada por pontes de hidrogênio internas. em geral

estabelecidas entre o primeiro e o quarto resíduo. Embora

sejam quatro os resíduos envolvidos somente os ângulos de

torç~o do segundo e terceiro resíduos s~o críticos para a

estrutura.

Tres tipos de dobras (3 designadas tipo I~II e 111 foram

preditas por VENKATCHALAM (1968) para ligaç~es peptídicas

planares trans. Os tipos I e 11 constituem conformaç~es n~o

helicoidais~ mas o tipo 111 corresponde a uma volta de uma

hélice 3 10 , Imagens especulares dessas estruturas foram

também descritas e designadas como tipos I'. lI' e 111'.

Outros tipos de dobras (3 foram descritas e classificadas

(LEWIS et alii~ 1973) como tipos IV~ V~ V' ~ VI e VII~

totalizando onze estruturas particulares para a conformaç~o

em dobras 8.
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Restriçôes referentes à posiç~o de certos resíduos sâo

enfatizadas na literatura. Assim~ o tipo I é compatível com

qualquer resíduo de aminoácido em qualquer das posiçôes de 1

exceto Pro na posiç~o 3. O tipo I' requer Gly tanto ema 4~

posiç~o 2 como ~,_I. O tipo 11 requer uma Gly na posiç~o 3. O

tipo lI' requ~r uma Gly na posiç~o 2. No tipo III~ quaisquer

resíduos de aminoácidos s~o permitidos~ uma vez que esta

conformaç~o corresponde a uma porç~o de uma hélice.

cada uma dessas estruturas s~o disponíveis na

Comprimentos e ângulos de

(KRIMM e BANDEKAR~ 1986).

ligaçào característicos de

literatura

Dobras r : essas dobras s~o formadas Dor 3 resíduos de

aminoácidos ligados por 2 pontes de hidrogênio. Uma dessas

pontes é a que se estabelece entre os resíduos 3 e 1 (ponte

3_1~ na terminologia de Bragg)~ formando uma estrutura C7 •

Essa estrutura básica~ definida no trabalho de NEMETHY e

F'RINTZ~ em 1972~ foi sendo refinada ao longo dos anos pelos

autores~ utilizando-se de parâmetros de energia mais

adequados. Isto levou a que três diferentes conformaçôes

energeticamente estáveis fossem propostas para esta

estrutura. pelos mesmos autores. Detalhes estruturais dessas

conformaçôes e seus respectivos parâmetros s~o encontrados

no trabalho de KRIMM e BANDEKAR. de 1986.

2.3.3. Conformaçôes de cadeias laterais

Aspectos referentes a microambientes e geometria de

algumas ligaçôes em cadeias laterais de certos resíduos de

aminoácidos s~o acessíveis à investigaç~o pela técnica

Raman. E bem estabelecido que características

conformacionais de cadeias laterais em proteinas s~o muitas

vezes decisivas no desenvolvimento da estrutura terciária



das mesmas. Além desse asoecto. vale lembrar que em enzimas

4 ,"
"-'

a conformaç~o das cadeias latera.is ~ sobretudo daquelas

presentes em sítios catalíticos ou de reconhecimento de

substrato~ é crítica no que se

aç~o enzimática.

refere à especificidade da

S~o passíveis de estudo pela técnica Raman:

a) microambiente da cadeia lateral de resíduos de Tyr~

bem como estado de ionizaç~o de seus grupos fenólicos~

através da análise do dubleto a 850/830 cm-~.

b) microambiente da cadeia lateral de resíduos de Trp~

através de modos vibracionais a 1360 cm-~ e a 880 cm-~'

c) formas tautoméricas do anel imidazólico de resíduos

de His~ através de bandas características na regi~o de 1260

a 1282 cm-~.

d) aspectos geométricos da ligaç~o C-5 da metionina e

cisteina e dos segmentos CCSSCC em pontes dissulfeto.

Além desses~ é possível ainda detectar-se:

a) a presença de grLlpamentos S-H livres~ pela

monitoraç~o de banda característica na regi~o em torno de

2600 cm-~.

b) a presença de fenilalanina~ a qual exibe uma banda

forte muito característica a 1005 cm-~· numa regi~o

espectral em geral livre de sobreposiç~es importantes. Por

ser conformacionalmente insensivel~ ela é às vezes utilizada

como banda de referência.

c) ionizaç~o de grupos carboxilicos dos aminoácidos

ácidos (aspártico e glutâmico)~ através de banda a 1417 cm-~



aspecto que tem sido usado na monitoraç~o de

de proteina de músculc~ conforme dados

(PEZOLET et alii, 1980).

2.3.4. Vibraç~es de baixa freouência
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funcionalidade

da literatura

A regi~o de baixa frequência responde por modos

vibracionais que afetam a dinâmica da molécula de proteina

como um todo. Essa regi~o pode ser a grosso modo considerada

como aquela abaixo de 400 cm-~. O estudo dessa faixa de

frequências, sobretudo abaixo de 100 cm-~, é entretanto

grandemente dificultado pela presença de forte espalhamento

Rayleigh que se intensifica à medida que se aproxima da

frequência da radiaç~o incidente. Em PETICOLAS (1979),

encontra-se uma boa revis~o sobre esse interessante e

controvertido tópico.

Os modos observados na regi~o de baixa

englobam

freqLI"ência

a) Vibraç~es internas da molécula

vibraç~es de libraç~o e vibraç~es de torç~o.

consistem de

vibraç~es de libraç~o: correspondem em geral à

vibraç~o de estiramento simétrico da molécula como um todo.

Podem também se referir ao estiramento de certas estruturas

secundárias da molécula tais como a respiraç~o de a-hélices.

De acordo com FANCONI e PETICOLAS (1971), as frequências

vibracionais associadas aos modos acústicos longitudinais

apresentam uma relaç~o inversa com o comprimento da cadeia

polipeptidica. Desse modo~ quanto menor a frequência, maior

a regi~o da molécula envolvida na vibraçào. Vibraçôes da

molécula de proteina como um todo ou de parte considerável

da mesma podem situar-se em faixa t~o baixa quanto



20-30 cm-~~
o

na deDend~ncia é claro do tamanho e forma
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moleculares. Vibraçôes de estruturas helicoidais situam=se

em regiôes mais altas~ em torno de 265 cm-~. Nessa regi~o de

frequ~ncias situam-se certas vibraçôes coerentes descritas

em proteínas por DAVYDOV (1979)~ conhecidas por sólitons.

- vibraç~es de torç~o: referem-se ao modo de torç~o do

grupo CH 3 e aparecem na regiâo de 260-410 cm-~.

b) vibraçôes intermoleculares: encontram-se aquelas

vibraç~es decorrentes da interaç~o com moléculas vi=inhas~

sejam moléculas do solvente~ sejam outras moléculas da

proteína. Tem-se aqui também as interaç~es entre subunidades

da proteínã~ as quais embora façam parte de uma mesma

J1moléculaJl~ no seu sentido biológico-funcional~ podem ser no

entanto entendidas nesse caso como entidades distintas.

Incluem-se também nesse grupo as vibraç~es de rede de

amostras cristalinas.

2.3.5. Determinaç~o quantitativa de conformaçôes

secundárias em cadeias polipeptídicas e proteínas a partir

de seus espectros vibracionais

o processo de atribuiç~o de frequ~ncias vibracionais em

proteínas encontra-se sujeito a limitaçoes decorrentes de

sobreposiçoes espectrais~ grau de resoluç~o insLlficiente

para atribuiç~es confiáveis e variaç~es devidas a efeitos de

cadeias laterais. De modo geral observa-se na literatura que

diferentes proteínas apresentam amplas oscilaçôes nos seus

valores de frequ~ncia dos modos amida. Desse modo~ a

determinaç~o dos conteúdos de estrutura secundária a partir

dessas regiôes vibracionais e}:ige procedimentos criteriosos.

Métodos para a avaliaç~o quantitativa de conteúdos de

estrutura secundária em proteínas a partir de seus espectros
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vibracionais tem sido desenvolvidos em anos recentes. a

método de PEZOLET et alii (19761 baseia-se na intensidade

relativa dos picos a 1240 e 1450 cm-1~ os quais s~o

atribuidos ao modo amida 111 e deformaç~o angular dos grupos

CH2~ respectivamente. Esse método só é aplicável quando

existe uma banda amida 111 bem definida a 1240 ± 3 cm- 1
• A

utilizaç~o da banda a 1450 cm- 1 como padr~o interno é comum

ao método de LIPPERT et alii (1976)~ a ser descrito

adiante. O método de PEZOLET et alii (1976) produz

unicamente resultados referentes ao conteudo em folhas 8. O

cálculo baseia-se na medida da intensidade relativa da

banda a 1240 cm- 1 multiplicada pelo número médio de grupos

CH 2 por residuo. Este valor é confrontado numa curva-padrao

construida a partir dessa mesma relaçào espectral obtida

para proteinas com conteúdos em folhas B conhecidos por

métodos cristalográficos de raios X. A relaç~o observada

entre intensidades do modo amida 111 e conteúdo de folhas 8

mostra-se linear e permite portanto a determinaç~o do

conteudo dessa conformaç~o secundária por simples

interpolaç~o.

O método de LIPPERT et alii (1976) já apresenta um

avanço ~ uma vez que permite a estimativa do conteudo

estrutur~l secundário de proteinas em termos de suas fraç~es

a-hélice~ folhas 8 e conformaçào n.o regular. Para tanto~

procede-se a uma análise dos modos amida 111 e amida I' dos

espectros Raman da proteina em soluç~o aquosa e deuterada. O

método se utiliza da poli-L-lisina como molécula-modelo em

suas conformaç~es puras em a-hélice~ folhas B e de dados

cristalográficos de proteinas com parâmetros estruturais bem

definidos. Sua principal falha consiste em n~o permitir o

cálculo do conteudo de dobras 8~ em decorrência de

limitaç~es inerentes à própria molécula-modelo empregada.

Esse método~ por raz~es e:<postas no item 4.4 desta tese~ foi

o escolhido para a análise do conteudo estrutural secundário
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das oroteinas estudadas neste trabalho e encontra-se mais

detalhadamente exposto no item mencionado.

O método de WILLIAMS (1980 a~b)~ basicamente uma

extens~o dos métodos anteriores~ é bastante referido na

literatura recente em trabalhos de determinaçào

conformacional de proteinas. Caracteriza-se por derivar uma

intensidade-padr~o para cada uma das várias estruturas

secundárias a uma dada frequância Raman e a seguir preceder

a uma tentativa de ajuste das regi~es amida I e 111' do

espectro Raman da proteina por uma combinaçào linear das

padr~es. E proposto que~ a uma frequância fixa~ a

intensidade de espalhamento Raman para uma proteina seja

e:·:pressa por:

f~cI~c + f~dI~d + f~.I~. + f~pI~p + f~I~ + ful u = I.

Equaç~o 22

em que:

I. = intensidade Raman experimental normalizada

f = fraç~o de cada particular estrutura secundária

I = intensidade atribuivel a um polipeptideo com 100%

do tipo de estrutura indicada pelo índice

hc = hélice ordenada

hd = hélice desordenada

S. = folhas S antiparalelas t = dobras

SP = folhas a paralelas u = indefinido

Obtem-se a normalizaç~o dividindo-se a intensidade

observada em cada numero de onda pela soma das intensidades

observadas em todos os números de onda. Aprimoramento do

método foi publicado em 1983 por WILLIAMS. O mesmo autor

apresenta em 1986 uma extens~o do método de modo a incluir a

regi~o amida 111.

I
I
I

•
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Deve-se ainda menciona~ o mais ~ecente método de

estimativa de est~utu~as secundá~ias em c~oteinas a pa~ti~

de espect~os Raman~ que é aquele desenvolvido po~ BERJOT et

a 1 i i (1987). Nele se utilizam como modelo as intensidades

espect~ais das vib~aç~es amida I do esqueleto polipeptidico

co~~espondentes a catego~ias pu~as de confo~maç~o

secundá~ia~ a sabe~~ (;(-hé I ice ~ folhas 8 e est~utu~a

indefinida. Po~ est~utu~a indefinida os auto~es definem o

conteúdo confo~macional n~o regula~ e as dob~as B, tomados

em conj Lln to. Estas últimas n~o s~o po~tanto estimadas

independentemente po~ este método~ à semelhança do método de

LIPPERT et alii (1976). o método de BERJOT et alii (1987)

emp~ega um conjunto de pe~fis de intensidades de ~efe~ªncia

obtidos a pa~ti~ de dados expe~imentais de um g~ande núme~o

de p~oteinas com est~utu~as secundá~ias bem definidas po~

dif~aç~o de ~aios x.

o método p~oposto po~ THOMAS e AGARD (1984) consiste de

um p~ocedimento de deconvoluç~o de espect~os Raman. Pa~te do

p~essuposto de que deva existi~ um espect~o ve~dadei~o~

o~iginal~ o qual, sujeito ao ala~gamento po~ uma funç~o

única ~elacionada à fo~ma de 1 in ha, p~oduz o espect~o

obse~vado. O p~ocedimento de deconvoluç~o visa justamente

~eve~te~ esse p~ocesso e conduzi~ ao espect~o o~iginal

at~avés da aplicaç~o de uma funç~o ap~op~iada ao espect~o

obse~vado. A funç~o utilizada nesse método pa~a deconvoluç~o

das bandas Raman é do tipo

definida po~:

LG = N [r/(x-u)2 + (r/2)2]

lo~entziano-gaussiana e é

(exp {-~ [(x-u)/u ]2})

EqLlaç~o 23

onde r e 2u s~o. ~espectivamente, as meias-Ia~gu~as das

bandas lo~entzianas e gaussianas, X-Ll é o cent~o da banda e

N, uma constante de no~malizaç~o.
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Métodos como os de WILLIAMS et alii (1980a~b)~ WILLIAMS

(1983~ 1986)~ BERJDT et alii (1987) e THDMAS e AGARD (1984)

pressupôem a obtenç~o de dados espectrais em espectrOmetros

interfaciados a computador de modo a permitir que os

~+9

requisito deve-se ao. fato de que nesses

processos de

efetLlados. Tal

cálculo necessários em cada caso sejam

métodos a manipulaçào de dados é extensiva ao longo de

grandes regi~es espectrais. Essa exigência impediu que tais

métodos fossem aplicados em nosso trabalho~ uma vez que o

equipamento que utilizamos n~o disp~e dessas

caracteristicas. O método de LIPPERT et alii ( 1976) ~ ao I

contrário~ utiliza dados de intensidade a frequâncias

determinadas~ totalizando n~o mais que quatro valores para

cada par de espectros (em condiç~es deuteradas e n~o

deuteradas)~ incluindo-se aqui a intensidade da banda de

referância. Esses valores podem portanto ser medidos no

espectro e a seguir transferidos para um computador para a

resoluç~o do sistema de equaç~es simultâneas ou mesmo

calculados manualmente~ uma vez que o procedimento

matemático nesse método é de grande simplicidade.

J
I

I

I



3. Sistemas em estudo

3.1. Toxina ~ de escoroi~o brasileiro Titvus serrulatus

50

Dentro da classe Aracnida~ os escorpie1es formam uma

ordem relativamente pequena~ a Scorpionida~ distribuindo-se

entre sete familias num total de 600 esoécies

1988) •

(SAMPAIO~

Todos os escorpie1es venenosos pertencem à familia

Buthidae~ que compreende quatro sub-familias: Isometrinae~

os escorpi~es da Africa e Asia

Buthinae~ Centrurinae e

Buthinae encontram-se

Tityinae. Dentro da sub-familia

pertencentes aos gê'neros Andrcctonus~ Leiurus ~ Blltht.IS e

Bt.lthaCllS. A subfamilia Centrllrinae é constituida pelos

escorpie1es da América do Norte e Central. Os escorpi~es da

América do Sul pertencem à sub-familia Tityinae.

Bllthidae

!sometrinae

Bllthinae

Centrllrinae
Tityinae

l
AndroctonllS
Leillrus
Bt.ltht.IS
Bllthacus

O escoroi~o Ti t;_lIS serr.,-da tllS ~ tja sub-fami I ia.

Tityinae~ representa uma das esoécies de escorpie1es mais

comuns e de maior importância do ponto de vista médico no

Brasil. Sua localizaç~o oredominante é na regi~o sudeste do

pais~ sobretudo nos estados do Espirito Santo~ Minas Gerais~

Rio de Janeiro e S~o Paulo. Neste último ocorre com maior

frequê'ncia na regi~o Nordeste (Ribeir~o Preto e arredores)~

no vale do Paraiba e em focos isolados próximos à Capital.

Morfologicamente caracteriza-se por apresentar cerca de

7 cm de comprimento~ cor amarelada e um Dar de serrilhas na

cauda justificando a denominaç~o serrlllatlls.
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Os venenos de escorDi~es consistem de um conjunto de

vário:- componentes proteicos com açâo neLlrotó:-:ica

caracteristica~ decorrente de sua interaçâo com canais de

baixo peso molecular~ com um. número médio de residuos entre

60 e 70~ ponto isoelétrico na faixa básica e que apresentam

sódio de membranas excitáveis. Sâo geralmente proteinas de

em sLla estrutura quatro pontes dissulfeto. Essas

caracteristicas parecem ser comuns aos principais tipos de

neurotoxinas de escorpi~o estudadas até o momento.

Até o presente, cerca de 30 toxinas de escorpi~o

encontram-se sequenciadas~ dentre as quais a to:-dna y
objeto de estudo deste trabalho. Seu sequenciamento~ obtido

por BECHIS et alii em 1984 é o seguinte:

10
Lys-Glu-Gly-Tyr-LeLl-Met-Asp-His-Glu-Gly

20
Cys-Lys-Leu-Ser-Cys-Phe-Ile-Arg-Pro-Ser

30
Gly-Tyr-Cys-Gly-Arg-Glu-Cys-Gly-Ile-Lys

40
Lys-Gly-Ser-Ser-Gly-Tyr-Cys-Ala-Trp-Pro

50
Ala-Cys-Tyr-Cys-Tyr-Asp-Leu-Pro-Asn-Trp

60
Val-Lys-Val-Trp-Asp-Arg-Ala-Thr-Asn-Lys

Cys

toxinas de escorpiôes podem fornecer subsidias básicos para

o estudo confarmacional das demais.

polipeptidicas de diversas toxinas de escorpi~c, indicaram a

e}(istência de pelo menos três regi~es bem definidas em que

ocorre uma evidente conservaç~o de residuos. DUFTON et alii

(1986) também relatam que toxinas de escorpi~o formam uma

série de variantes conformacionais interrelacicnados. Desse

estruturais disponiveis para algumas

um

cadeiasdas

através de

otimizado

( 1980) ,alii

alinhamentode

informaçôes

FONTECILLA-CAMPS et

procedimento

modo~
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Dentro desse ccm te;,: to. talve= seja de interesse

mencionarem-se aqui alguns resultados de estudos estruturais

desenvolvidos Dor difraç~o de raios X para a toxina variante

3 do escoroi~o americano Centruroides sculpturatus Ewinq

(FONTECILLA-CAMPS et alii~ 1980 e FONTECILLA-CAMPS et alii.

1982): a estrutura da toxina compreende basicamente LIma

regi~o de 2.5 voltas em a-hélice. uma regi~o de 3 fitas em

estrutura (3 antiparalela e diversas dobras f3 • Tr'ês das

quatro pontes dissulfeto encontram-se intimamente associadas

à a-hélice e às estruturas 13. constituindo LIma parte muito

rígida da molécula. Regi~es contendo resíduos de aminoácidos

invariantes ou semivariantes s~o encontrados na molécula e

muitos deles se acham numa superfície plana que se mostra

nitidamente mais hidrof~bica em relaç~o a outras áreas da

molécula. As observaç~es sugerem que esta superfície

desempenhe algum papel na aç~o biológica das to;·~ inas de

escorpi~o no que se refere à sua interaç~o com canais de

sódio de membranas excitáveis.

Com base em homologias entre as sequências de

aminoácidos e reatividades crLl=adas com o antisoro (DELORI

et alii. 1981 e ROCHAT et alii. 1979~ respectivamente). as

toxinas de escoroi~o s~o classificadas em sete grupos:

classificaç~o mais geral. baseada na distinç~o entre os

qual é tóxica para insetos mas n~o para mamíferos.

toxinas do gênero Centruroides (sub-família

toxinas dos vários g@neros da sub-

li

!
•I
C
\'•ri

!
jatravés

prop~em uma

(sLlb-f,amí I ia

Assim.

Tit)lus

no entanto.

gênero

toxinas da sub-família Buthinae. a

( 1982) •alii

to;{inas do

uma das

COURAUD et

mecanismos de aç~o das diversas toxinas.

5Q grupo:

1Q a 4Q grupo:

família Buthinae.

Centruri.nae) •

6Q grupo:

Ti ty inae) .

7Q grupo:



:,:.:.::: !'

desse cr-i·tér-ie. dei~. a r-andes OíU.OO=· de -:::D>; in<J.s '.~~D :Ii

definidas; as Q e as B toxinas. I

I
I

Esses deis qr-upos difer-em entr-e si pelos mecanismos de

aç~o que envolvem sua

membr-arias excitáveis.

inter-aç~o com os canais de sódio de

Definir--se-á cada um deles adiante~
I

Cl.pÓS ter--se intr-oduzido alguma conceituaç~o sobre cana15

ibnicos e seu oapel na inter-mediac~o da ac~o t.ó:.; ica. da

constituem est~utur-as

to;: inCl. r .

Canais iÓnicos e aç~o neurotóxica. - ca.nais ~_bnicos

pr-esentes nas membr-anas de células

1
i
I
I
~

l

dur-ante cer-tas fases do potencial de aç~o. Sua ocor-r-ência na

mudanças obser-vadas na per-meabilidade a

tr-ansduç~o de sinais

e:-:ci tá.veis.

~

11

11

I
i
"

pelas

a gr-05S0 modo~

íons especificos

de células é também

ser-~Podem

à voltagem e r-esponsáveis

1988) •

em outr-es tipos

sensiveis

(Catter-all~r-efer-ida

(~n tend idos como por-os que atr-avessam a membrana e cujas

par-edes s~o como que "for-r-·::\d<3.s 11 por- proteína ~ de ta I modo

que se tem uma r-egi~o hidr-ofilica atr-avés do cor-co

hidr-ofóbico da membr-ana.

t

~

,

de sódio s~o os l~espon5áveis celo i:\Umento n·3.

a esse ion durante a fase in ic iCl.l do

aç~o~ em que se tem Llm aumento da

per-meabilidade

Ds cCl.naí. s

potencial de

despolar-izaç~o da membr-ana. sua ocor-r-ência se dá no nervo.

no músculo esquelético e no músculo cardíaco. A deflagr-aç~o

da excitabilidade nesses tecidos produz-se através de alguma

capacidade do estimulo em iniciar- o decr-emento da polaridade

da membr-ana (a qual originalmente apr-esenta um potencial de

r-epouso internamente negativo), o que gera o aumento de sua

per-meabilidade ao 1\121.- p,3rCl. o inter-ior- da célula~

invertendo desse

ion

modo a po I Cl.I~ idade da membrana.
I

I,



Essa variac~o na oermeabilidade ao Na·, e a ccnsequente

~.=s .t+

.invers~o da pol.aridade~ desloca-se como uma onda ao longo

do tecido excitável e constitue c chamado pot2nc~al de açàon

A açào tóxica das neurotoxinas de escorpi~o está ligada

justamente à sua interaç~o com sitias receotcres no canal de

sódio~ perturbando assim a propagaçào do Gotencial de açào .

(-4 perturbaçào induz ida. pe I a 'L iq-3.ç~o toxina-receptor ao

funcionamento normal desses canais é capaz de produzir~ como

se pode avaliar a partir das in formaçeJ'=s fisiológica.s

expostas. danos extensos e criticos ao funcionamento geral

do sistema nervoso. (CATTERALL et alii, 1984,1988).

Em conseau~ncia de sua notável afinidade pelo canal de

sódio~ essas neurotoxinas~ entre as auais inclue-se a

to:-:ina ..., desempenham papel relevante como sondas no

estudo dessas estruturas. Conforme assinala CATERALL (1984) ~

com exceçào das regieJes dos nódulos de Ranvier nas células

neurais~ a densidade de canais de sódio em membranas

e:-:citáveis ré mui to bai:·:a. Assim~ a utilizaçào de

neurotoxinas como sondas especificas para identificaç~o e

estudo da proteina do canal de sódio assume paoel crítico em

estudos estruturais e neurcfisiológicos.

Já se encontram mapeadas as regieJes de cada sitio no

canal e estabelecidas as especificidades da intera.çào de

cada um deles com categorias diversas de toxinas (Catterall~

1988) . Esse autor identifica cinco sitios distintos no

canal de sódio responsáveis por ligaçdes especificas com

neurotoxinas. Dentre eles o sitio receptor 4 constitue a

regi~o do canal à qual se ligam especificamente as toxinas

do gru.po 8 (ver classificaçào adiante) grupo ao aua.l

pertence a to:·:ina 1" de Tityus serrulatus. Essa ligaçào se

dá por um mecanismo que independe da voltagem~ o que as



distingue das toxinas dos demais grupos. A:3.ç~o tó~< i !,::.:3.

':::'::-1

1'1

decorre de uma intensificaç~o da fase de atiYac~o do canal,
(CATTERALL, 1984).

A I i tel-a tura. recente registra o resultado dos esforços

de diversos grupos no sentido de elucidaç~o de aspectos

estruturais do canal de sódio e o reconhecimento a nível

molecular de seus sitias de interaç~o com neurotoxinas:

NODA et alii em 1984 derivaram a sequência primária da

proteína do canal de sódio de Electrophorus electricus a

partir da análise da sequência do cDNA clonado: a es~rutura

mostrou consistir de 1820 resíduos de aminoácidos. Em 1986~

NODA et ali1 propuseram a estrutura do canal como sendo

formada por uma grande subunidade glicopeptidica com peso

molecular de 260000 (dos quais 30% correspondem à fraç::?:o

glicídica) a qual poderia se apresentar isolada ou com duas

ou três subunidades adicionais menores. de peso molecular na

faixa de 37000 a 45 OOO~ na dependência do animal ou tecid~

t

considerado. DUCH e LEVINSON ( 1987) , em estudos de

reconstituiç~o do cana. I , verificaram que a subunidade

glicoproteica de PM 260000 parece ser suficiente para

responder pelas funç~es mais características do canal.

A ocorrência de diferentes populaç~es de canais de ~
sódio em cérebro de rato foi observada por NODA et alii em

sequenciamento de duas formas homólogas dessa estrutura; ~

sequenciamento de uma terceira forma homóloga do canal de

sódio nesse mesmo tecido foi apresentado por KAYANO et alii

seu trabalho de 1986. Nele~ os autores aoresentaram o ,
j
i

GREENBLATT et alii(1985~e GUV e SEETHARAMULU(1986),a estrutura

da subunidade maior do canal de sódio apresenta

( 1988) •

De acordo com os traoalhos de NODA et ali1 ,'1'786) ,

•
•I..
I·

~



conhecidas como do tipo Androctcnus.

GrupCJs,): e f3 de tox inas de escorpi~U::J - Como j 2>.

dos quais seis constituem a-hélices transmembrana.

~I'~

tipo

seouênc:iascom

distinto daquele das

dom.i.nios

consistindo de qu~tro Lnidades

As toxinas desse grupo sào também

S~o conhecidas também como do

oeCLt 1 ial....es.

Buth.i..nae.

ligaç~o no canal é o receptor 4,

to:.: inCl.s

Grupo B: a esse grupo pertencem as toxinas cujo

mecanismo de aç~o apresenta caracteristicas distintas~ ainda

n~o bem elucidadas. S~o toxinas insensiveis ao potencial de

membrana. embora atuem no canal de sódio. O seu sitio de

de Hnemona sulcata.

repetitivas aue constituem

Estudos da dinâmica de funcionamento do canal (KOSOWER.

1985 = MEVES e NAGY~ 1989) e tentativas de reconhecimento a

nivel molecular de sitios de ligaç~d para algumas

neurotoxinas s~o encontrados na literatura (KOSOWER. 1985).

Grupo a: engloba toxinas cuja mecanismo de aç~o envolve

um prolongamento dos potenciais de açào do nervc~ músculo e

células cardiacas~ através de sua capacidade de retardar a

fase de inativaçào do canal de sódio sensivel à voltagem. Em

alguns casos~ observa-se diminuiç~o da condutância de ions

K- e um deslocamento na curva de inativaç~o. A afinidade

dessas toxinas pelo seu sitio é dependente do potencial de

membrana: quanto mai~ despolarizada~ menor a afinidade. O

sitio é comum a todas as toxinas de Buthinae e à toxina II

Centruroides ~ em raz~o do fato desse gênero ser integrante

importante do grupo. A esse grupo Dertence~ entre outras~ a

C3.r5.cter isticCl.s

mencionado~ a classificaçào das toxinas de escorpi~o segundo

seu mecanismo de aç~o estabelece a divisào das mesmas em

dois grandes grupos (COURAUD et alii., 1982>:

similares~ sendo cada uma delas formada de oito segmentos



toxina r de Tityus serrulatus . Sua aç~o se s/pressa por uma

:is1tensificaç~':l da a·ti','idade do canal.

:::./
._' .'

A afinidade da toxina r de Tityus serrulatus oelo

canal de sódio é alta (K d = 2~3 X 10-~~ M) com uma meia vida

de dissociaç~o maior que 10 h~ a 4QC (8ARHANIN et alii~

1982). Esses valores indicam uma afinidade muito alta se

comparada ao observado para algumas d:1s melhores

neurotoxinas conhecidas em termos de afinidade~ cujos Kd se

si tL,am na faixa de 1 a 4 x lO-Q M (8ARHANIN et alii~ 1982).

Além disso~ a to:-:ina , liga-se muito bem a membranas

despolarizadas~ diferentemente de outras tQ~·~inas ~ o que

indica seu emprego em estudos do canal de sódio que envolvam

etapas de solubilizaçào da amostra, situaçào em que se tem

perda da polaridade da membrana.

o veneno de Tityus serrulatus: o veneno desse escorpiào

foi primeiramente desdobrado em duas fraç~es tó::icas por

GOMEZ e DINIZ em 1966. Em 1967~ GOMEZ purificou e

caracterizou parcialmente uma dessas fraç~es~ a tityustoxina

(TsTx). COUTINHO NETTO~ em 1975~ isolou e caracterizou essa

mesma toxina como uma cadeia polipeptidica única com 61

residuos de aminoácidos~ determinando seu ponto isoelétrico

e NEIJES·

(pI = 8~25) e

conduzidos por

seu pesa

TDLEDO

molecLllar (PM = 6995). Os estudos

(1976) resultaram na

purificaç~o de 2 toxinas denominadas tityustoxina I ~ com

lisina N-terminal e PM = 6932 e tityustoxina II~ com glicina

N-terminal e PM = 8580.

POSSANI et alii (1977)

\/enene de Tityus serrulatus~

obtiveram 5 fraç~es tóxicas do

entre as quais uma fraç~o que

denominaram to:·:in.a y cem F'M 7000~ 62 residLloS de

aminoácidos e lisina N-terminal.

Através de modificaç~es na metodologia de iselamente~

POSSANI et alii (1981a) desdobraram o veneno em 10
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diferentes componentes tó:-: icos ~ dos qu.:õl,is 4 foram

purificados e ouimicamente caracterizados. Dentre eles~ .:õl,

toxina aue se denominou II-l1 foi sequenciada em 1985.

BECHIS et alii publicam em 1984~ o sequenciamento comoleto

de uma toxina de Tityus serrulatus denominada toxina VII.

Dentro dessa multiplicidade de procedimentos de

i so 1 2"f.men to e diversidade de nomenclatura~ fazia-se

necessário um esforço no sentido de se estabelecer a

correspond~ncia entre as várias fraçôes obtidas ao longo dos

anos por autores diversos. Tal tarefa foi empreendida por

SAMPAIO (1988) que mostrou que a toxina Y descrita por

POSSANI et alii em 1977 e sequenciada pelo mesmo autor e

colaboradores em 1985 é na verdade id~ntica à toxina VII

sequenciada por BECHIS et alii em 1984. Corresponde também

à tityustoxina I isolada em 1976 por TOLEDO e NEVES~

diferindo no entanto da titvustoxina de COUTINHO NETTO

(1975).

Neste trabalho~

indicar esta toxina.

adotaremos.:õl, denominaçào to:.: ina Y par,3,

O valor da DL 50 para a toxina Y em camundongos é de

3 ~ 57 I-lg/kg ( SAMPA 10. 1988"). Sua atividade tóxica é mantida

3.2. Fosfolipases A2

descoberta de que o veneno de certas espécies de serpentes

na faixa de pH 4,5-7,5, porém é completamente inativada a pH

1~5 (AREAS et alii, 1987).

Alivres.ácidos gra}(osfosfatidilcolina obtinham-se

A exist~ncia de enzimas com atividade catalitica ligada

à liberaç.o de ácidos graxos a partir de fosfolipides foi

proposta pela primeira vez há cerca de cem anos atrás,

quando se observou que incubando-se suco pancreático com



era capaz de converter fosfatidilcolina num produto com a

propriedade de hemolisar células vermelhas do sangue surge

anos mais tarde~ em 1903. Pesquisas subsequentes

estabeleceram que o produto lítico consistia numa molécula

de fosfatidilcolina da qual um ácido graxo havia sido

removido. Em raz~o da sua referida aç~o lítica sobre

hemáceas~ o termo lisofosfatidilcolina foi introduzido para

designar este produto. Somente em 1960~ no entanto~ definiu

se o ácido graxo de fato removido da molécula do

fosfolipídeo pela enzima de serpentes como sendo aquele

esterificado em posiç~o sn-2 (para dados históricos ver

revis~o de VAN DEN BOSCH~ 1980 e referências aí citadas).

As fosfolipases A s~o componentes universais de células

de mamíferos e s~o encontradas em diferentes tipos de

células e nos mais variados órg~os e tecidos. Fazem parte

de todas as membranas intracelulares~ desempenhando uma

grande variedade de funç~es. Podem ser intra ou extra

celulares. As fosfolipases A intracelulares foram

classificadas em A~ e A~ as quais produzem 2-acil e l-acil

lisofosfolipídeos~ respectivamente~ como produtos de sua

reaç~o com fosfatidilcolina. As fosfolipases A

e:<tracelulares de venenos de serpentes assim como as enzimas

solúveis secretadas pelo pâncreas pertencem somente ao tipo

A~_ A esse grupo de enzimas extracelulares pertencem as

fosfolipases que ser~o estudadas neste trabalho.

As fosfolipases A2 seo enzimas que quebram

especificamente a ligaç~o acila do carbono 2 de 3-sn

fosfoglicerídeos~ na presença de íons cálcio. Apresentam uma

marcante preferência por fosfolípides no estado agregado~

tais como em micelas~ monocamadas~ lipossomos ou membranas.

E possível observar-se mudança dramática em sua atividade

enzimática quando a concentraç~o do substrato atinge a

concentraç~o micelar crítica (DIJKSTRA et alii~ 1981 a).

Constituem desse modo um atraente modelo oara estudo de
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interaç~es de proteinas com o principal componente da matriz

das membranas.

A fosfolipase A2 na sua forma intracelular libera ácido

aracdbnico da membrana~ o qual pode ser me~abolizado a

compostos fisiologicamente imoortantes tais como

prostaglandinas~ tromboxanos~ leucctrienos e outros produtos

decorrentes de sua oxidaç~o. Esses compostos est~o

implicados em uma série de condiçôes inflamatórias~ tais

como artrite e asma~ o que explica o grande interesse

dedicado ao desenvolvimento de inibidores para essa enzima

os quais bloqueariam toda a cascata aracdbnica~ agindo como

drogas anti-inflamatórias (PRIMROSE et alii~ 1988).

Grande similaridade tem sido observada entre a enzima

intracelular e sua forma extracelular~ que ocorre

abundantemente na secreç~o pancreática~ em termos de

especificidade de substrato~ perfil cinético e sequincias

primárias. Esses fatos tem levado alguns autores (PRIMROSE

et alii~ 1988) a propor a extens~o dos resultados de estudes

efetuados na forma extracelular~ mais facilmente isolável. à

forma intracelular.

A composiçâo e sequência de aminoácidos em fos101ipase5

de diversas origens s~o conhecidas. A massa molecular varia

conforme a origem da enzima~ mas em geral apresenta algum

valor em torno de 14000-15000. Grande homologia sequencial é

observada entre diferentes fosfolipases.

No esquema que se segue~ é apresentada a especificidade

das diversas fosfolipases no que se refere à ligaç~o

hidrolisada na molécula de fosfatidilcolina.

Cj()
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o 1 Fasfolipase A1

M

H::zCO C---R.1.

A::z ~ I
R2 r---.:.-otH

8 I ~ r-FasfaliPase D

H2CO~----OCH::zCH2N+(CH3)3
Fasfolioase C J ~-

Fasfalipase

R.1.~ R::z = ácidas graxos insaturados

3.2.1. Fosfolipase A:z de veneno de CrotalLIS dLlrissLls

terrificLIS e o comple>:o croto:·:ina.

Os venenos de serpentes constituem misturas complexas

formadas em sua maior parte por proteinas~ algumas delas

tóxicas e outras com atividade biológica diversa. Pequenos

peptídeos~ aminoácidos livres~ nucleotídeos~ carbohidratos~

lípides, íons metálicos est~o também presentes~

menor grau (KARLSSON~ 1979 e BARRILI~ 1985).

embora em

O complexo crotoxina constitue o componente tóxico

predominante (65-70%~ segundo AIRD et alii~ 1986) do veneno

da cascavel sul-americana Crotal LIS dLlrissLls terri f iCLIS. Foi

a primeira to:·:ina de 'l(eneno animal purificada e

cristalizada, o que ocorreu através dos trabalhos de SLOTTA

e FRAENKEL-CONRAT há cerca de meio século atrás, mais

precisamente em 1938.

o que inicialmente~entretanto~ parecia a SLOTTA e

FRANKEL-CONRAT uma proteína homogªnea~ revelou-se mais tarde

um complexo molecular entre dois componentes proteicos com

atividades e estruturas distintas. Os trabalhos que

levantaram a hipótese de nào homogeneidade dessa toxina

foram alguns estudos realizados em venenos de abelhas e



serpentes (NEUMANN e HABERMANN. 1952 e HABERMANN e NEUMANN.
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1954) em que a dissociaç~o entre aç~o neurotÓxica e

atividade fos10lioásica foi observada.

Em 1956~ FRANKEL-CONRAT e SINGER forneceram a

evid@ncia da n~o homogeneidade e dissociaç~o da crotoxina

através do bloqueio de seus amino grupos livres. A reaçào da

crotoxina com o reagente empregado (fluorodinitrobenzeno 

FDNB) resultou em 2 fraçôes proteicas dinitrofeniladas que

se diferenciavam entre si por seus conteúdos em aminoácidos

e por sua solubilidade.

HABERMANN~ em 1957~ identificou uma fraç~o básica com

atividade fosfolipásica e de baixa toxicidade como um dos

componentes da crotoxina.

Somente em 1971 a separaç~o da crotoxina em seus

constituintes por cromatografia de troca iOnica foi descrita

por dois grupos independentes (RUBSAMEN et alii~ 1971 e

HENDON e FRAENKEL-CONRAT~ 1971).

No trabalho de RUBSAMEN e colaboradores ( 1971 ) ~ a

croto:·:ina foi sLlbmetidCl. .">.;;:< uma cromatografia ~m

carboximetilcelulose em meio acido.

obtidas:

Duas frações foram

a) um componente básico~ com atividade fosfolipásica e

de baixa toxicidade. I
b) um componente ácido~

to;.:icidade.

sem atividade enzimática ou

o comoonente básico foi identificado como sendo uma

fosfolipase A~ (fosfatidilacilhidrolase~E.C. 3.1.1.4.)

Ao comoonente ácido~ os autores chamaram crotapotina"

nome ligado à sua capacidade de potenciar a toxicidade do

componente básico. A crotapotina é constituída por 3 cadeias

polipeptidicas (com 40~ 34 e 14 residuos de aminoácidos cada

ê
~

I
.1
t
.[
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uma)~ ligadas po~ 7 pontes dissulfeto (BREITHAUPT et alii~

1974)~ resultando em um peso molecula~ de ce~ca de 9000

(KARLSSON, 1979) e ponto isoelét~ico de 3,7 (BREITHAUPT et

alii, 1974).

Os constituintes p~oteicos da c~otoxina fo~am no mesmo

ano de 1971 isolados po~ HENDON e FRAENKEL-CONRAT utilizando

c~omatog~afia em DEAE-celulose na p~esença de u~éia 6 M.

A pa~ti~ dos ~esultados do t~abalho de BREITHAUPT et

alii de 1975, foi possível dete~mina~-se uma estequiomet~ia

mola~ de 1:1 pa~a o complexo c~otapotina/fosfolipaseA2 • O

complexo é n~o covalente e inte~aç~es elet~ostáticas

ce~tamente s~o decisivas oa~a sua estabilidade. A pH neut~o

o complexo dissocia-se em seus componentes nativos com um kD

= 3x10-Q M (RADVANYI e BON~ 1982).

A denominaçào de c~otoxina A e c~otoxina B pa~a os

componentes ácido (c~otapotina) e básico (fosfolipase A~) do

comolexo c~otoxina é também encont~ada na lite~atu~a

(HANLEY~ 1979). A utilidade dessa denominaçào p~ende-se à

sua capacidade de evita~ possiveis confus~es com outras

f~aç~es com atividade fosfolipásica p~esentes no veneno e

n~o ligadas ao complexo c~otoxina. A exist~ncia dessas

out~as fosfolipases foi demonst~ada por BREITHAUPT et alii

em 1975.

A ~eassociaç~o das 2 subunidades isoladas crotapotina e

fosfolipase A2 ~estau~a a neu~otoxicidade da c~otoxina

o~iginal, diminuindo no entanto a atividade enzimática da

fosfolipase A2 (BREITHAUPT, 1976). Esses ~esultados no

entanto s~o conflitantes, segundo KARLSSON (1979)~ com

aqueles obtidos po~ FRAENKEL-CONRAT (1976). A inibiç~o

mencionada se dá de modo especifico com a fosfolipase do

complexo, uma vez que a crotapotina nào é capaz de inibi~

outras fosfolipases do veneno (BREITHAUPT~ 1976). O ponto



isoelét~ico do complexo (4~8~ segundo BREITHAUPT~ 1976) é
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meno~ do aue aquele obse~vado pa~a a fosfolipase i so I a.d.3

(8~6 de aco~do com HORST et alii~ 1972 e 9~5-9~8~ de aco~do

com BREITHAUPT et alii~ 1974) ~ suge~indo que du~ante a

inte~aç~o das 2 subunidades alguns g~upos positivos da

enzima s~o possivelmente neut~alizados pela c~otapotina.

CrotG'x ina. set.IS componentes e ativ'idade tó>.:ica - Um

g~a.nde núme~o de to;·:inas de se~pentes ap~esenta

neu~otoxicidade~ seja de ca~áte~ p~é ou pós-sináptico ou

ambos. Seu .. . +
e,e~,_o tó;·: ico pode se~ dive~so~ podendo

ap~esenta~

out~a.s•

atividade ca~diotó;·:ica ~ mionec~ótica ou.

Os p~imei~os estudos fa~macológic6s sob~e a c~otoxina

fo~am desenvolvidos po~ VITAL-BRAZIL (1966) e indica~am que

a .3Ç~0 tóxica desse composto e~a devida p~ima~iamente ao

bloqueio da t~ansmissào neu~omuscula~~ ~esLll tando na

pa~alisia dos músculos esqueléticos e consequente mo~te do

animal po~ Da~ada ~espi~ató~ia.

Esse mesmo auto~ foi o p~imei~o a suge~i~ que o

bloqueio neu~omuscula~ induzido pela c~otoxina e mediado po~

uma alte~açào na libe~açào de acetilcolina se~ia um efeito a

po~ outros auto~es (BON et alii~ 1979~ FRAENKEL-CONRAT~1982.

No entanto~ mais ~ecentemente~ evidências da

nivel pós-sináptico.

ent~e out~os).

A a.ç~o pós-sináptica foi evidenciada

açào p~é-sináptica fo~am acumuladas~ de tal modo que o ~eal

mecanismo de açào fa~macolóqica "in vivo" da c~otoxina ainda

constitue no momento motivo de cont~ové~sia (GABILAN~ 1983).

BON e colabo~ado~es (1979) suge~em que ambos os p~ocessos

possam esta~ envolvidos i? possam cont~ibui~ pa~,:::t a r
\.

toxicidade da c~otoxina em dife~entes g~aus.

Como aspecto comum a todas as neu~otoxinas de aç~o p~é

sináptica isoladas de veneno de serpenteséde se ~essaltar a
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ocorrencia de uma fosfolipase A2 básica como componente

e~sencial da estrutura de todas elas~ o que sugere que a

aç~o tóxica dessas proteinas está intimamente ligada >.
.=\

atividade fosfolioásica. Exemplos de outras toxinas cré-

sinápticas sào a 8-bunqarotoxina~ a taipoxina e a notoxina.

Todas essas neurotoxinas de açào pré-sináptica~ incluída

aqui a croto:·:ina ~ s~o classificadas no grupo das 8

neurotoxinas~ as quais se caracterizam por apresentarem em

sua estrutura moléculas de fosfolipase contendo de 120 a 140

resíduos de aminoácidos e 6 a 8 pontes dissulfeto. Algumas

toxinas desse qrupo~ como a crotoxina~ sào complexos de 2 ou

3 sub-unidades das quais pelo menos uma é uma fosfolipase A.

Incluem-se no grupo das 8 neurotoxinas~ neurctoxinas pré-

sinápticas~ toxinas mionecróticas~ fosfolipases básicas com

alta letalidade ou atividade patológica e outras proteínas

com estrutura fosfolipásica. Esse grupo engloba toxinas

muito resistentes~ estáveis sobretudo a altas temperaturas.

Um resíduo de His no centro ativo da subunidade

enzimática é crítica no que se refere à aç~o fosfolipásica e

à neurotoxicidade dessas proteínas. E:·: per imen tos de

alouilaçào especifica desse resíduo no complexo crotoxina

levaram à inibiçào da atividade fosfolipásica e à perda da

aç~o neurotóxica do complexo (JENG e FRAENFEL-CONRAT, 1978).

O mesmo efeito inibitório foi obtido em PLA2 de pâncreas de

porco por VOLWERK et alii (1974)~ através da alquilaç~o da

His 48 do centro ativo. Resultados comparáveis no que se

refere à perda de atividade fosfolipásica e da toxicidade

foram obtidos com experimentos semelhantes efetuados em

notexina e taipoxina~ indicando claramente a importância da

relaç~o entre atividade fosfolipásica e neurotoxicidade. Na

B-bungarotoxina essa mesma relaç~o foi observada através de

outra estratégia: sabe-se que a atividade fosfolipásica e a

liberaç~o de acetilcolina s~o dependentes de íons cálcio;

sabe-se também que ions Sr2 + podem substituir os ions Ca 2 +

na liberaç~o da acetilcolina~ mas n~o na atividade
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fosfolipásica. STRONG e colabo~ado~es (1976) ObSe~Y2~am que

a t~ansmiss~o neu~omuscula~ em diaf~açma de rato exposto a

~elaç~o ent~e a atividade fosfolioásica e a aç~o neu~otóxica

(GABILAN~ 1983).

impo~tância da ~elaç~o assinalada~

substituiç~o de Ca2- po~ S~2-. Esses

po~

cump~e

r= ~oto:·: ina ~

metade

Na

à

~esultados indicam a

~edLlzidafoi

pela 8-bunga~otoxina.

t~ansmiss~o

afetadae~a

Apesa~ da

n~oSr:;: ....

essa mesma

~essalta~ que a atividade fosfolipásica 11~0 está

necessa~iamente associada à neu~otoxicidade~ isto é~

c~otoxina ligam-se a memb~anas de e~it~ócitos de modo n~o

dessensibilizado po~ quantidades mínimas de ácidas graxos e

dife~enças mais sutis de sua atividade catalitica tais como

E

se~

pa~a a

atividade

ligadas a

pan:ce

disc~epâncias

de dife~entes

de

comp~eende~ ~

lado

ligaç~o

As

tipo

a neu~otoxicidade de

fo~nece~am evidências

venenos

de se

A2 conhecidas com alta

observa

1983) .

de

receptQ~ de acetilcolina é

desse

(1979)

tosfolipásica/neu~otoxicidade.

No entanto~

ao envolvimento de fen~menos de

que n~o se most~am neu~otóxicas

n~o se

qLI.e a

subst~ato e pa~ticula~idades de sua

et alii

(GABILAN~

como tentativa

de to:·:inas

compo~tamento neu~otóxico

as tosfolipases

BDN

enquanto

levantadas

Hipóteses quanto

lisofosfolipideos

especifico~

cl""otaootina.

especificidade de

fosfolipases A2 poderiam esta~ po~ out~o

localizaç~o na memb~ana~ po~ exemplo.

JENG et alii (1978) mostra~am que a fosfolipase A ou a

inte~~elaç~o atividade

obse~vadas no

fosfolipásica~ confo~me obse~va GABILAN (1983).

fundamentalmente dependente

dive~sas s~o

deg~adaç~o de fosfolipides de membrana e sua ~elaç~o com

inativaç~o de ~ecepto~es p~oteicos ou de canais ibnicos tem

sabido~ po~ exemplo~

sido

ce~tas espécies

atividade enzimática~

(STRDNG et alii~ 1976).

experimentais que permitiram que a questâo da toxicidade da
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fosfolipase A2 crotálica e o efeito potenciador sobre ela

exercido pela crotapotina fossem melhor compreendidos: esses

autores mostraram que a ligaç~o da fosfolipase A2 crotálica

isolada a membranas de eritrócitos ricas em receptores de

acetilcolina se dá numa relaç~o linear~ sem saturaç~o dentro

de regi~o estudada.

Esta observaç~o foi tomada como indicaç~o de que a

adsorç~o se dá nesse caso através de um grande número de

sitios n~o especificos~ de baixa afinidade. Quando na

presença de crotapotina~ entretanto~ o padr~o de ligaç~o da

fosfolipase A2 modifica-se~ indicando que a ligaç~o com os

receptores envolve somente um número limitado de sitias de

alta afinidade na membrana pós-sináptica. Os autores

concluiram que a crotapotina é capaz de impedir a ligaç~o da

fosfolipase a sitios inespecificos de baixa afinidade~ mas

n~o aos sitias especificas na membrana.

Com base nesses experimentos acumulados~ um modelo para

a atuaç~o da crotoxina foi proposto (BON et alii~ 1979).

Este modelo propele LIma atLlaç~o de " c haperone" (carregador CLI

guia) para a subunidade crotapotina. Ela direcionaria a

fosfolipase A2 a sitios especificos do receptor. Esse

direcionamento implicaria numa mudança conformacional do

complexo que favoreceria a ligaç~o entre a fosfolipase A2 e

seus sitios especificos. Essa aç~o levaria à observada

potenciaç~o pela crotapotina da toxicidade da subunidade

básica. Após terminada sua funç~o "carregadora"~ a

crotapotina dissociar-5e-ia da subunidade fosfolipásica e

seria descartada. Essa hipótese foi testada e confirmada

posteriormente por HENDON e TU~ em 1979. Através da

convers~o da crotoxina em complexo n~o dissociável~ com as

subunidades ligadas covalentemente entre si~ foi possível

aos autores demonstrar a perda da neurotoxicidade da

crotoxina~ reforçando a hipótese da essencialidade da

dissociaç~o fosfolipase/crotapotina para a aç~o tóxica. A

I
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Fatores eletrostáticos constituem um outro aspecto que

deve ser considerado quando se estuda o mecanismo de aç~o da

crotoxina. O complexo apresenta um pI=4,7, oortanto deve

aoresentar cargas negativas. Desse modo. seria repelido

pelas membranas fisiológicas negativamente carregadas. Na

dissociaç~o do complexo, próximo aos sitios de ligaç~o, a

fosfolipase A2 apresentar-se-ia com suas cargas positivas

liquidas (pI=8,6), sendo desse modo atraida pelos sitios

receotores da membrana.

atividade fosfolipásica no entanto n~o

ligaç~o covalente estabelecida entre

comolexo.

foi oerdida oela

as subunidades do

..s8
~

~

~

!J

Considerando-se a inibiç~o da neuroto:·:icidade obtida

pela modificaç~o covalente do complexo (visto acima), é de

se considerar que~ além das interaç~es eletrostáticas também

fatores estéricos devem representar papel decisivo na aç~o

tó;üca.

Um detalhado estudo sobre a conformaç~o do complexo

crotoxina e suas subunidades foi empreendido por HANLEY em

1979, utilizando-se das técnicas espectroscópicas de

fluorescência e dicroismo circular. A inabilidade observada

dos espectros independentes das subunidades isoladas em

mimetizarem o comportamento espectral da crotoxina na faixa

de pH de 4 a 10 foi correlacionada com o estado de agregaç~o

do complexo. Foi possível ao autor concluir a partir de

dados de CD diferencial que a conformaç~o da crotoxina

difere daquela de seus componentes basicamente por um

aumento na proporç~o de estrutura secundária em folhas S no

comolexo. Hipóteses referentes à imobilizaç~o de residuos

aromáticos (em particular Trp) num meio hidrofóbico, coma

resultado da formaç~o do complexo, foram levantadas pelo

autor a partir de dados de CD no UV próximo e de estudos de

acessibilidade dos resíduos Trp a reaçôes de oxidaç~o. A

IJ

~
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c:
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existância de estados conformacionais reversíveis par.:;l. 0::\

.~'-t

o
crotoxina e suas subunidades. evidenciada por HANLEY nesse

trabalho~ leva a se considerar a sua provavel utilidade no

equilíbrio de associaç~o/dissociaç~o do complexo e no

mecanismo de aç~o tóxica nas membranas-alvo.

A tostoi ipa.se 042 do eompie}:o eroto>: ina.: esta enzima~

que denominar-se-á abreviadamente CdtPLA: e que constitue

material de estudo deste trabalho~ é uma proteína de cadeia

(mica ~ com 1?? resíduos de aminoácidos~ estrLltura

tridimensional estabilizada por sete pontes dissulfeto~ peso

molecular ~ 14350 (ACHARI et alii, 1985) e ponto isoelétrico

8,6~ determinado por focalizaç~o isoelétrica (HORST, 1972 e

GABILAN, 1983) . BREITHAUPT et alii (1974)~ en tretan to,

determinaram pelo mesmo método valores de 9~5 e 9,8 para o

ponto isoelétrico do que se sup~e sejam isoformas da enzima.

A alta basicidade da proteína~ no entanto~ qualquer que seja

(3 somente)~

a isoforma considerada, n~o é compatível

excesso de resíduos de aminoácidos básicos

com o pequeno

indicando que provavelmente a maior parte de seus resíduos

ácidos (ácido aspártico e ácido glutâmico)

amida.

está na forma

o recente sequenciamento completo dos aminoácidos de

sua estrutura (AIRD et alii, 1986) permite que se verique a

observaç~o acima. Este sequenciamento veio completar e

modificar o sequenciamento parcial efetuado em 1980 por

FRAENKEL-CONRAT et alii. o sequenciamento de AIRD e

colaboradores (1986) veio também indicar a ocorr~ncia de

reºi~es polimórficas na estrutura primária da fosfolipase A:

do complexo crotoxina.

o sequenciamento completo é o seguinte:

lI)

His-Leu-Leu-Gln-Phe-Asn-Lys-Met-Ile-Lys-



·7,-,. ~_.

20
Phe-Glu-Thr-Arg-Lys-Asn-Ala-Ile-Pro-Phe

30
Tyr-Ala-Phe-Tyr-Gly-Cys-Tyr-Cys-Gly-Trp-

40
Gly-Gly-(Gln ou Arg)-Gly-Arg-Pro-(Lys+Arg)-Asp-Ala-Thr

50
Asp-Arg-Cys-Cys-Phe-Val-His-Asp-Cys-Cys-

60
Tyr-Gly-Lys-Leu-Ala-Lys-Cys-Asn-Thr-Lys-

70
Trp-Aso-Ile-Tyr-Arg-Tyr-Ser-Leu-(Lys+Arg)-Ser

80
Gly-Tyr-Ile-Thr-Cys-Gly-Lys-Gly-Thr-Trp-

90
Cys-Glu-Glu-Gln-Ile-Cys-Glu-Cys-Asp-Arg-

100
Val-Ala-Ala-Glu-Cys-Leu-Arg-Arg-Ser-Leu-

110
Ser-Thr-Tyr-Lys-Tyr-Gly-Tyr-Met-Phe-Tyr-

120
Pro-Asp-Ser-Arg-Cys-Arg-Gly-Pro-Ser-Glu-

Thr-Cys

A enzima é dependente de íons cálcio para a sua

atividade catalítica e apresenta considerável estabilidade

I1I.
f~

j
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l

I:
I

I~

I
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!
I

,
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I

térmica~ aos .:3.c idas e à uréia~ comportamento esse

característico dessa classe de enzimas. Sua atividade máxima

é obtida a 55a C em oH 7-8. A ocorrência dessa enzima em

equilíbrio monómero-dímero é descrita por RADVANYI e BON

(1982).

A ocorrência de isoenzimas tem sido relatada oor várias

c~:

~

aLltores (FAURE e BON~ 1987a~b e WU et alii~ 1983) .

Observa-se que a crotoxina purificada de lotes de venenos

mistura de diversas oroteínas de mesmo peso molecular e

coletados de um grande número de serpentes é de fato uma
f1l
n;

:~

propriedades enzimáticas e farmacológicas semelhantes~

diferindo no entanto levemente em suas propriedades

cromatográficas e mobilidade eletroforética (RUBSAMEN et

alii~1971 e WU et alii~1983). Amostras de venenos obtidos de
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o sequenciamento completo da enzima ativa e seu

Heptapeptideo N-terminal

heptapeptideo N-terminal presente apenas na proenzima.

10
Glu-Glu-Gly-Ile-Ser-Ser-Arg-Ala-Leu-Trp-

Encontra-se assinalado ozimogênio é mostrado a segu1r.

2()

Gln-Phe-Arg-Ser-Met-Ile-Lys-Cys-Ala-Ile
30

Pro-Gly-Ser-His-Pro-Leu-Met-Asp-Phe-Asn
40

Asn-Tyr-Gly-Cys-Tyr-Cys-Gly-Leu-Gly-Gly
50

Ser-Gly-Thr-Pro-Val-Asn-Glu-Leu-Asn-Arg
60

Cys-Glu-His-Thr-Asp-Asn-Cys-Tyr-Arg-Asp
70

Ala-Lys-Asn-Leu-Asn-Asp-Ser-Cys-Lys-Phe
80

Leu-Val-Asp-Asn-Pro-Tyr-Thr-Glu-Ser-Tyr
90

Ser-Tyr-Cys-Ser-Ser-Asn-Thr-Glu-Ile-Thr
100

Cys-Asn-Ser-Lys-Asn-Asn-Ala-Cys-Glu-Ala
110

Phe-Ile-Cys-Asn-Asp-Arg-Asn-Ala-Ala-Ile
120

Cys-Phe-Ser-Lys-Ala-Pro-Tyr-Asn-Lys-Glu
130

His-Lys-Asn-Leu-Asn-Thr-Lys-Lys-Tyr-Cys-

o peso molecular é de cerca de 14000 e o número de

aminoácidos é de 130 para a proenzima e 123 para a

fosfolipase ativa~ com pontos isoelétricos de 6~5 e 7~4~

respectivamente (DE HAAS et alii~ 1968a,b).

Estudos cristalográficos de raios X foram inicialmente

publicados em 1976 por DRENTH et alii. A estrutura proposta

nesse trabalho~ no entanto~ continha incorreç~es as quais

induziram a erro publicaç~es subsequentes (JIRGENSONS e DE

HAAS, 1977). Em 1983, o autor e colaboradores indicaram os

erros cometidos, publicando uma vers~o revisada da análise



análise original. Esses resultados indicaram

cristalográfica
o

grandemente da

(DIJKSTRA et alii~ 1983)~ a qual diferia

'7-;;
/ "-'

.~

t~

que a estrutura tridimensional da PLA~ pancreática de porco

modo geral muito semelhante à da bovina (DIJKSTRA eté de

alii~ 1978, 1981a), incluindo o sítio ativo. Uma apreciável I:
diferença conformacional foi no entanto observada na alça

que se estende do resíduo 59 ao 70, onde uma ónica

substituiç~o de resíduo de aminoácido na cosiç~o 63 (VaI na

enzima bovina por Phe na enzima de porco) causa um completo

rearranjo da conformaç~o da cadeia peptídica. Além disso,

foi observada na fosfolipase de porco a presença de um

segundo sítio íon cálcio no cristal~ além daquele localizado

no sítio ativo. Este segundo íon estaria~ segundo DIJKSTRA

et alii (1983)~ localizado num eixo cristalográfico de ordem

2, estabilizando a interaç~o entre duas moléculas vizinhas ..

Consideraç~es mais detalhadas sobre aspectos dessa análise

no que se refere a percentuais de estrutura secundária s~o

II
'I'

I'

apresentados no item 6, uma vez que s~o pertinentes à

discuss~o de Darte dos resultados deste trabalho.

Estudos estruturais realizados em fosfolipase A~ de

pâncreas de boi e mais extensos do que aqueles disponíveis

I

para pâncreas de porco s~o encontrados na literatura

(DIJKSTRA et alii, 1978 e 1981a). As duas enzimas apresentam

alto grau de homologia sequencial em sua estrutura primária

(85%). Considerando-se que aspectos estruturais relativos a

atividade catalitica devam ser semelhantes para enzimas de

,
Ili

UI
U

uma mesma classe, sobretudo para aquelas altamente

homólogas, pode-se concluir pela conveni~ncia da inclus~o

aqui dessas informaç~es~ embora tenha-se claro que as mesmas

referem-se a uma proteína assemelhada, ainda que em alto

grau.

De acordo com o trabalho de DIJKSTRA et alii de 1978~ a

fosfolipase A~ bovina mostra no mapa de densidade eletronica
o

(com resoluç~o de 2,4 A) a forma de um cilindro achatado com

.11
"I!,
~.,

I

II

.
dimens~es de 22x30x42 A. Os aspectos que mais se destacam .j
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s~o::> alto conteúdo de estrutura secundária (50% a-hélice.

I

(

10:~ 10 I ha.s 13) e as 6 pontes dissulfeto que estabilizam a

resoluç~o de 1~7 A~ publicado por DIJKSTRA et alii (1981 b)~

calcular-se um percentual de folhas 8 de ~ 141.

trabalho estrutural dessa mesma enzima a uma

estrutura tridimensional

disponíveis do

foi possível

da molécLlla. Com as informaçdes
~

~

r

o sítio ativo (DIJKSTRA et alii~ 1981a) encontra-se numa

cavidade da superfície da molécula~ onde se localiza a His

48~ de importante papel na atividade catalitica. Próximos a

esse resíduo est~o 2 resíduos de Asp~ nas posiç~es 49 e 99~

respectivamente acima e abaixo da His 48~ na depress~o

referida. Uma densidade eletrOnica extra na vizinhança da

His 48~ próxima ao Asp 49 foi interpretada como sendo um íon

cálcio. Associado a esta densidade está também o grupo OH da

Tyr 52. Há indicaç~es de que após a ligaç~o do cálcio~ uma

tirosina de cadeia lateral torna-se parcialmente protegida

do solvente aquoso. O cálcio parece também induzir um efeito

de carga num resíduo de histidina. Supôe-se que::> grupo NH~

da Ala 1 do sítio ativo ligue-se a uma molécula de água

através de pontes de hidrogênio~ a qual possivelmente se

liga ao íon cálcio no sítio ativo.

o mecanismo catalítico descrito no mesmo trabalho para

a fosfolipase A2 bovina inclue uma primeira etapa de ataque

pela fixaç~o e estabilizaç~o do oxigênio da carbonila do

substrato por grupos NH levemente carregados positivamente e

próton pelo anel imidazólico

nucleofilico por

transferência de

uma molécula de H20~ seguida pela

da His 48 e
r.

:lI
~I

possivelmente pelo íon cálcio. Este íon liga-se também ao

grupo fosfato do substrato~ uma vez que ele tem somente um

grupo carboxila (do Asp 49) na sua esfera de coordenaç~o.

Com referência à maior atividade catalítica contra

fosfolipides micelares~ considera-se que nessas estruturas o

fosfolípide esteja na conformaç~o adequada para entrar no

"t~

.'

sítio ativo (uma "torcedura" no Ca da segunda cadeia do

'~



fasfolípide)~ sem necessidade de mudança de conformaç~a~ o

que constitue uma vantagem entrópica. Outra vantagem seria o

fato de aue existe uma ori2ntaç~o areferencial da molécula

de fosfolipase em relaç~o aos fosfolípides micelares. Essa

orientaç~o mais provável deve-se à existância de residuos

(hidrofóbicos e polares) que ocorrem na entrada do sítio

ativo~ isto é~ em sua porç~o mais externa~ como também a

alguns resíduos situados nos extremos da molécula. Embora

tais residuos n~o sejam sempre conservados em posiç~es

homólogas~ seu caráter polar/hidrofóbico se mantem em

fosfolipases de diversas origens. Assim~ como aspecto

caracteristico tem-se sempre um excesso de pelo menos 2

residuos básicos em relaç~o aos ácidos~ sugerindo a formaç~o

de pontes salinas com os grupos fosfato da micela~ as quais

orientariam desse modo a enzima em relaç~o à superficie

micelar.

7'5
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4. Materiais e métodos experimentais e de análise
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~

4.1. Isolamento e puriticaç~o de proteinas
J

4.1.1.

s e r rl..d a t (.IS

To:·:ina y. de escorpi~o brasileiro Tityus

=

=j
1;1

de escorpi~o brasileiro Tityus

Giqlio~ no Departamento de Bioquímica da Faculdade de

Medicina de Ribeir~o Preto~ USP.

As amostras de toxina Y
serrulatus foram isoladas no laboratório do Prof. J.R.

0.1

Os processos de isolamento e purificaç~o empregados

podem ser resumidos como se seque:

Os escorpi~es s~o mantidos em laboratório em viveiros

especiais e seu veneno extraido~ atrav.s de choque elétrico~

em intervalos de duas semanas. O veneno assim obtido é

imediatamente seco em dessecador a vácuo à temperatura

ambiente e armazenado em refrigerador a 5°C. Cada e~traçao

produz em média 0,3 mg de veneno seco (SAMPAIO, 1988).

o procedimento original básico para a separaç~o das

toxinas de Tityus serrulatus foi descrito por SA~PAIO (1988)

e SAMPAIO et alii (1983). ARANTES et alii (1984) entretanto

descreveram uma metodologia que simplifica o procedimento de

SAMPAIO et alii (1983), omitindo o uso de uma etapa inicial

de filtraç~o molecular em Sephadex G-25. O procedimento

segundo Arantes foi aquele empregado no isolamento da toxina

utilizada neste trabalho.

Em linhas gerais~ submete-se o veneno bruto extraido

com NH 4 HC03 a uma cromatografia em CM-celulose-52. Elui-se

inicialmente com NH 4 HC03 O~OlM pH 7~8 e a seguir com um

gradiente convexo de concentraç~o do mesmo tamp~o de O,OlM a

1~OM. Este procedimento produz 13 fraç~es. Dentre elas a

•
••



fr-a.câo XI I I ~ aue se mostra idêntica à f ra.ç2:o ''- lITT'r
I 1 v .L. lo Á de

-.':'--:i,.

::::AMPAID et a.lii (1983) ~ ,3, ta::ina Y de F'OSSANI et alii (1977)

e à TsTxI de TOLEDD e NEVES (1976) é a fraç~o que se

utilizou neste trabalha e

mesma to:·:ina r
que denominar-emos ao longa da

A possivel homologia ou identidade desta toxina cem a

fraç~o T2 IV de SAMPAIO (1980) fei consider-ada (SAMPAIO~ 1980

e POSSANI et alii~ 1981a). Essa especulaç~o decorre da fato

de ambas apresentarem id@nticas mobilidades eletroforéticas

bem como id@nticos volumes de eluiç~o na etapa de eluiçào

cromatográfica da método de SAMPAIO (1980). Na entanto há

dados que indicam que a fraçào T2 IV difere da toxina T em

relaçào aos aminoácidos Lys~ Asp e Leu (SAMPAIO~ 1988).

Segundo SAMPAIO (1988)~ a toxina T (ou T 1 V:II ou TsTxI)

caracteriza-se por apresentar 62 resíduos de aminoácidos~ PM

7218 e lisina N-terminal.

4.1.2. Fosfolipase A2 (fosfatidilcolina 2-acilhidr-olase~

E.C. 3.1.1.4.) de pâncr-eas de porca e seu zimog'§'nio (pro-

fosfolipase A2 )

As amostras de fosfolipase A2 de pâncreas de porca

(ppPLA2 ) e de seu zimogênio ou proenzima (ppProPLA2 ) foram

obtidas na laboratório da Prof. P.S. Araujo~ no Departamento

de Bioquimica~ Instituto de Química da USP. O esquema de

isolamento e purificaçào utilizado foi rigorosamente aquele

descrita por NIEUWENHUIZEN et alii em 1974.

Em linhas gerais~ pode-se descrevê-la coma se segue:

um homogenato límpida de pâncreas é obtido após tratamento

apropriado de cerca de 1 kg do órgào fresco. Esse tratamento

inclue etapas de limpeza do órgào~ homogeneizaç~o da mesma

em NaCl 0~15M em banho de gelo~ acidificaç~o com ácido



clorídrico seguida de brusco aquecimento a 70° C~ manutençao

dessa temperatura Dor 3 minutos e resfriamento a 50 c.
Centrifuga-se ent~o a 0 0 C por 20 minutos a 70009 para

separaç.o do material insolúvel e elimina-se a Dorç~o de

gordura do sobrenadante por adiç~o de Hyflo Supercel.

o homogenato obtido é ent~o levado a pH 7~O com amOnia

e submetido a 2 adiç~es sucessivas de (NH4 )2S04 (333~1g

sal/l filtrado e 129g sal/l filtrado) para precipitaç~o das

proteinas. Os precipitados s~o separados em cada etapa por

centrifugaç~o a 70009 por 30 minutos~ a frio. A dissoluç~o

desses precipitados é feita em volume mínimo de H20~ o pH

é ajustado em 7~0 e DFP (diisopropil fluorofosfato) é

adicionado (5% em volume de uma soluç~o 0~1M em isopropanol

anidro) com a finalidade de impedir a ativaç.o do zimogênio

por traços de tripsina endógena. A seguir efetua-se diálise

contra água corrente para remoç~o dos sais. Uma quantidade

correspondente a 2% em volume da mesma soluç~o de DFP O,1M

referida acima é ent.o adicionada. Liofiliza-se. Segundo os

autores~este material seco é estável por anos a -200 C.

Procede-se a seguir a uma etapa de separaç~o

cromatográfica em DEAE-celulose empacotada em coluna com

tamp~o Tris HeI 5mM~ pH 7~3" Para tanto~ o liofilizado

obtido é dissolvido em H20~ adicionado de soluç~o DFP 5% v/v

e dialisado a 4° C por 4 horas contra o mesmo tamp~o da

coluna. Como eluentes s~o utilizados c tamQ~O Tris

mencionado até o volume vazio da coluna~ onde s~o eluídas

algumas proteínas catiOnicas e a seguir um gradiente linear

de NaCI de O a O~lM~ no mesmo tamp~o. Nessa regi~o s~o

obtidos 3 picos (A~ B e C)~ dos quais o último contem o

zimogênio (ppPro PLA2 ).

A fraç~o C é ent~o dissolvida em tamp~o acetato 5mM~ pH

6~0~ numa concentraç~o de 50-100 mg/ml. Dialisa-se contra o

mesmo tamp~o por 4 horas a 4°C e aplica-se a seguir a uma

78
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coluna de CM-celulose empacotada com o tamp~o acima. Elui-se

com o mesmo tamp~D até o volume vazio~ onde sai uma pequena

quantidade de contaminantes aniOnicos) e a seguir aplica-se

pico simétrico a 0~2M NaCI. Traços de PLA~

linear de l\IaCl

As fraçôes contendo o

pLll~a sê!lo e 1uidos

zimogênio a uma

(0-O~4M)~preparado no mesmo

zimogênio~ o qual ocorre como umtamp~o~ para eluiç~o do

um gradiente

a 0~26M de NaCI.

atividade especifica constante s~o reunidas~ tratadas com

DFP e dialisadas extensivamente contra H~O a 4° C.

o rendimento indicado pelo método é de 260 mg de

zimog'enio ~ com uma atividade especifica( medida após

ativaç~o por tripsina) de 1000 unidades/mg proteina

calculada em base seca ou 1150 unidades/mg proteina quando

se utilizam dados de densidade óptica~ com e~so = 12~4. O

rendimento descrito no método é de 42% após a última etapa

cromatográfica. Eletroforese em gel de amido e disco-

eletroforese a diferentes valores de pH indicam a pureza da

preparaç~o.

Para a ativaç~o do zimog'ê'n io à forma ativa da PLA~~

procede-se do seguinte modo: incuba-se uma soluç~o resfriada

em banho de gelo de 500 mg de zimogênio em 10 ml de CaCI~

O~OlM com O~l % em peso de tripsina pura. Acompanha-se o

ativaç~o bem como dos produtos de hidrólise de DFP.

aumento da atividade enzimática a cada 10 minutos. Cerca de

1 hora após é atingida uma atividade constante~ indicando

Adiciona-se excesso de DFP para interromper a aç~o da

tripsina e após 15 minutos a pH 8~0 dialisa-se a 4°C contra

peptideo de5mM pH 7~3~ para remoç~o do

zimogênio foi convertido à enzima ativa.o

tamp~o Tris-HCl

que todo

.;,o



A fosfolipase A:;2 do comple:·:o crato:-:ina de CrotalLls

. Os procedimentos para seu isolamento e purificaç~o

foram descritos por 8ABILAN (1983) e se baseiam em trabalho

anterior de LAURE et alii (1971).

4.1.:3. Fasfolipase A:;2 de Crotalus durissus terrificus

80

no Departamento de Bioquimica da

(CdtPLA2 ) foi obtida no laboratório do

Laure~J.C.

durissus terrificus

Faculdade de Medicina de Ribeir~o Preto~ USP .

Prof.

O veneno de cascavel foi obtido no Instituto Butantan

de Sào Paulo e Serpentário da Faculdade de Medicina de

Ribeir~o Preto, USP. A extraç~o desse veneno é feita sob

banho de gelo por compress~o manual das glândulas

veneniferas seguida por secagem do mesmo em dessecador a

vácuo contendo hidróxido de sódio e ácido sulfúrico e

mantido a 4 a C.

A purificaç~o da crotoxina a partir do veneno bruto foi

feita tomando-se inicialmente 0~4 g de veneno seco e

dissolvendo-o em 3-5 ml de tamp~o formiato de amOnio 0,5 M a

pH 3!,5. A amostra solubilizada foi submetida a filtraç~o em

coluna 4 cm j.~ 45 cm contendo Sephadex 8-75 equilibrada e

eluida com o mesmo tampâo num flul<o de 1 ml/min. A fraç:io

que apresenta a maior absorbância corresponde à crotoxina e

representa a terceira fraç~o a eluir da coluna. Esta fraç~o~

tamp~o ácido fórmico O,lN; a proteina emerge no volume vazio

e o sal~ ao fim da filtraç~o. Procedeu-se a uma refiltraç~o

(Sephadex 8-75) para maior

emfoi dessalinizada em Sephadel< 8-10,

nas mesmas condiç~es anteriores

após concentrada~

pureza. A amostra foi a seguir concentrada,

liofilizada.

dialisada e

Para o isolamento da crotapotina e fosfolipase A2 a

partir da fraç~o crotoxina, procede-se ao fracionamento da



gradiente salino descontinuo e crescente.

C-25~ equilibrada com o tamp~o cloreto de guanidina l~O M.

nessa filtraç2(o 3 traç~es das quais a fraç~o 111 corresponde

':~ "._....

Após,3. crotapotina.I

e 3~O M (60 ml) do mesmo

de O~5 ml/min. S~o eluidas

fraçê.'\oa

(20 ml)

de um gradiente salino descontínuo de

troca itr,ica~ utilizando--se como r-eSit-la

2 ~ O r'1

A:;z e

120 ml

e como eluente o cloreto de guanidina em

fluxo da coluna foi

coluna de

(40 m1 ) ~

fosfolipase

l~O 1'1

~jF-Se p had e ~':

mesma '2m

tamp2(o. O

à

Foram tomadas cerca de O~l g de crotoxina dissolvida

em 3~O ml de cloreto de guanidina l~O M~ pH 4~3. Aplicou-se

esta amostra a uma coluna de 2~5 em x 40 cm de SP-Sephadex

E 1LtiLt-Se cem

concentra.ç~o~ ·3 fraç2(O 111 foi dessalinizada por filtraç~o

em gel e recromatografada em SP-Sephadex C-25 na.s mesmas

condiçôes anteriores para maior homogeneidade. Procedeu-se a

seguir novamente às etapas de dessalinizaç~o. concentraç~o~

diálise contra água e liotilizaç~o. O rendimento final está

fosfolipase A:;z por método cromatográfíco e dee.mostra de

homogeneidade daindicaram apLll-ezatestes deOs

,3.0 redor de 41:~.

foca 1 i ze.çâo iscelétrica em placa de Sephadex. o ponto

isoelétrico para ;='LA=;z foi determinado . 1como J.gLla ... a 8~6 por

focalizaç~o isoelétrica. o residuo N-terminal determinado

pelo método de dansilaç~o correspondeu à serina. 11

.1,I'
4.2. Sistemas lípide-proteína

Foram preparadas vesiculas unilamelares de lecitina de

ovo destinadas ao Estudo de sistemas lipide-proteina. A

leci tina usa.da. foi crecarada no laboratório do Prat. J.A.G.

Arªas~ da Faculdade de Ciªncias Farmacªuticas~ USP~ segundo

método de Singleton et alii (1965). A pureza do material foi



o··~,.._,~

~
testada por cromatografia bidimensional e uma única banda

foi observada. O material foi armazenado a -45°C.

De <",cardo com HHTRIE et aI ii ( 1968) ~ os ácidos ~

graxos predominantes na molécula de fosfatidilcolina de ovo I',-,

O processo de preparaç~o das vesículas envolveu as

70% e 21% de ocorrência e na posiç~o

com 69% e 221. de ocorrência~respectivamente.

com respectivamente

8 o 18:1 e o 18:2 +

posiç~o a o 16:0 e o 18;0~

.18:3

s~o: na

seguintes etapas:

a) Preparaç~o de um filme de lecitina por dissaluç~o de

uma massa conhecida (no caso 0,0107 g) do fesfolipide em 0,2

ml de HCC1 3 p.a. em tuba de ensaio. Após conveniente rotaç20

manual do mesmo para evaporaç~o do solvente. procedeu-se à

passagem de fluxo de N2 e submeteu-se o sistema a alto vácuo

por 2 horas.

b) Adicionou-se 1 ml de KCI 0,16 M ao tubo contendo o

filme de lecitina. Deixou-se por alguns minutos par.:..

hidratar~ agitando levemente para desprender o filme das

paredes. A seguir. submeteu-se o sistema a agitaç~o em

vÓrtex por cerca de 1 minuto.

c) Son ic.:..ç~o: utilizando-se um sonicador com ponta de

titânio (marca Braunsonic. modelo .1510) ~ empregou-se '_Im

procedimento padr~o para obtenç~o de vesículas regulares de

sonicaçOes repetidas com duraç~o de .1 minuto cada uma~ a 90

watts de potência do sonicador, interrompidas por intervalos

~

cerca de 350 A de diâmetro. Este procedimento consiste em li

,
•

de descanso de.1 minuto~ durante 30 minutos. O tLlbo "foi

mantido em banho de gelo e água durante todo o crocesso. A
u

presença de um leve precipitado escuro decorrente do

desprendimento de particulas de titânio do sonicador foi

eliminada por centrifugaç~o a 3500 rpm por 10 minutos.

A preparaç~o de lecitina foi guardada em geladeira e

utilizada em um intervalo de 24 horas. A concentraçào em



lecitina correspondeu a-l~

cerca de 1,33 x 10-2 M.

0,
'_'0_'

(p/v) ou a uma molaridade de
•I

o sistema proteína/fosfolípide Lltilizado em ••
espectroscopia Raman foi preparado por adiç~o em capilar de f•
cerca de 2 mm de diâmetro de 0,001 9 de ppProPla2 em 3 ~l de

lecitina sonicada. A concentraç~o em proteína para esse

sistema foi portanto de 33% (p/v) ou 2~4 x 10-~ M. A relaçao

molar proteína/lecitina foi de 1:0,55, tomando-se os valores

de 14000 e 750 par21. os pesos moleculares de ppProPla2 e

lecitina, respectivamente. o critério para escolha da faixa

de concentraç~o de proteína está relacionado ao nível mínimo

de detecç~o espectroscópica para o efeito Raman em nosso

instrumento.

A preparaç~o dos sistemas ppProPla2/SDS foi feita

através da adiç~o da proteína na concentraç~o de 20% (p/v)

( 1 ,4 :-~ 10-~ 1'1) à SOlUÇa0 do surfactante nas concentraçbes

de 1 ·/
'" e 201. ( p/v) . As razeles molares de mistura

ppProPLA 2 /SDS foram em cada caso iguais a 1/2~7 e 1/52,

respecti\/amente. Um sistema ppProPU~2/~3DS~ 1- " m• =2(H) :t

contendo a proteína em nível abaixo do limiar de detecç~o

espectroscópica ( a 51. p/v) foi também preparado para que se

analisasse seu efeito sobre as linhas Raman do surfactante.

4.3. Métodos espectroscópicos

4.3.1. Escectrcscopia de espalhamento Raman laser

Nos estudos de espalhamento Raman foi utilizado um
(

espectrOmetro Raman laser marca Jarrel-Ash, modelo 25-300,

com duplo monocromador, equipado com lasersde ions argOnio

e criptbnio.

......
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Os ,:spec tl~oS foram registrados semente aoós terem sido

c~~

""~s amostr,3s e:·(oostas à radL:'ç~o laser por um temoo

suficiente para a supress~o do efeito de fluorescªncia. Os

registros foram feitos a 20 ou 40 cm-Llmin~ observando-se os

valores adequados para constante de tempo e abertura das

tendas. Os espectros foram registrados à temperatura

ambiente~ em modos de detecç~o DC (direct current) ou PC

(photon counting).

4.3.2. Espectroscopia de absorç~o no intravermelho

Na obtenç~o dos espectros infravermelhos foram

utilizados um espectrOmetro infravermelho da Perkin Elmer~

modelo IR-180 e um espectrOmetro FT-IR Perkin-Elmer 1750.

O primeiro foi empregado para o registro dos espectros

IR de absorç~o. O segundo permitiu a obtenç~o n~o só dos

espectros em absorbância como também de espectros com

deconvoluç~o e de derivada segunda~ através de tratamentos

matemáticos dos dados.

instrumento de

através de 1••lm

o espectrOmetro Perkin-Elmer IR-180 é um

feixe duplo~ automatizado em várias de

cobrindo a faixa de 180 cm- L a 4200 cm- L
SLI2l.S funçeles~

conjunto de 5 redes. O limite minimo de frequência em nossos

espectros (700 cm- L) deveu-se ao material da janela

utilizada (Irtran II)~ o qual absorve abaixa desse valor.

Nesse instrumento~ os espectros s~o registrados em relaç~o a

um espectro de fundo de referência. O espectrOmetro opera

com fontes Globar (carbeto de silicio).

instrumento cujo principio se

o espectrOmetro FT-IR Perkin Elmer 1750 é um

baseia no interferOmetro de

(PERKINS~Michelson

equipado com

1986) ~

fei:·:e único e

numa vers~o

utiliza fonte

aprimorada. E

de cerâmic3



estabilizada~ operando a 1400 K. Para os procedimentos de

86

-

a.l innamento ~ conta com um laser de hélio-neónio~ com

pot'ência má:-:ima de 5mW~ emitindo radiaç~o visivel no

comprimento de onda de 632~8 nm. Cobre a faixa de 450 cm- 1 a
I
I

4000 cm- 1
• E instrumento de grande precis~o. Os espectros I

•
s~o obtidos da raz~o entre o espectro obtido com a amostra

no feixe e aquele chamado de espectro de fundo~ obtido sem

él.mostra. Os espectros s~o comeu tado':5 a partir dos

interferogramas por uma transformada de Fourier. Como os

tempos de varredura s~o em geral muito pequenos comparados

com aqueles de instrumentos dispersivos~ em geral várias

varreduras da amostra s~o

automaticamente calculado.

feitas e o espectro médio é

O módulo comoutacional que comp~e o espectrómetro

Perkin Elmer FT-IR 1750 possue recursos que permitem a

obtenç~o de espectros deconvoluídos e espectros derivados.

Sua descriç~o está compilada na referência: PERKIN ELMEF:

Command Descriptions. Recente revis~o sobre o emprego de

métodos de deconvoluç~o no I ~·I, no estudo de estrutura

proteica é disponível na

1988) •

literatura (SUREWICZ e MANTSCH~

Espectros deriv'ados - Na obten(.;;5.o da. deri\./ada segunda

dos espectros apresentados neste trabalho foi utilizado o

comando derivo ,~ qual emorega a funç~o derivativa de

Savitsky-Golay aplicada à regi~o espectral desejada. Esta

funç~o produzirá curvas adequadas a partir tanto de bandas

gaLlssianas como lorentzianas. O parâmetro a ser escolhido

largura da banda cuja derivada está sendo

pelo operador é a

apropriada à

largura da janela~ a qual deverá ser , '

obtida; de modo geral~ quanto maior a banda~ maior a janela

e vice versa. Em nossos espectros

preencheram esses requisitos.

utilizamos valores que



ESDEctras o'econ ''P··-o1 t..:iO'ClS - na obtenç:~o dos 2spec 1:;-05

a-'":....;,

deconvoluidos fei utili=ado o comando enhance~ um algoritmo

aue se utiliza de um processo iterativo para dorimoramentc

da observabilidade de bandas espectrais sobrepostas. A

resoluç~o de bandas com essas caracteristicas é obtida por

um processo chamado deconvoluç~o espectral. Esse processe

faz mover a intensidade de regi~es externas da banda para o

seu centro~ reduzindo assim sua efetiva meia largLlra e

aprimorando a resolL\ç~o (observabilidade).

o algoritmo enhance é mais adequado a espectros de

absorbância que apresentam formas de pico lorentzianas.

Bandas intensas em espectros de transmit~ncia n~o s~o

lorentzianas e produzir~o artefatos quando intensificadas

por esse comando. E necessário também que os dados

espectrais a serem analisados apresentem uma

sinal/ruido~ próxima de 1000 Dara 1.

4.4. Análise eSDectral Raman

boa relaç:5.o

o método de análise espectral Raman empregado neste

trabalho foi aquele desenvolvido Dor LIPPERT 9t alii em

1976. Além dos motivos inerentes ao método~ já comentados

no item 2.3.5.~ a raz~o de sua escolha prendeu-se também

ao fato de que ele envolve um procedimento matemático

relativamente simples~ permitindo além disso que análises

sejam feitas em espectros registrados em equiDamentos n~o

interfaciados a cQmputador~ Q que em nosso caso representou

uma limitaç;;:(o

mais recentes.

para o emprego de alguns métodos de análise

o procedimento emprega =omo modelo as intensidades

espectrais relativas das vibraçôes amida do esqueleto de

ooli(L-lisina) em suas conformaçôes a helicoidais, folhas g

antiparalelas e conformaç~c n~o regular~ estimadas a 1240
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E:39

p~li(L-lisina) em cada confarmaç~o considerada. 05 valores

por- YU et::diiempregadas no cálculo foram aqueles obtidas

(1973) e modificados por LIPPERT et alii (1976) a partir de

dados 01- •espec ..... ra~s de poli(L-lisina.) e de dados

cristalográficos de raios X

s~o os seguintes:

de lisozima e ribonuclease A e

H~O

1240 cm- i 1632 cm- i

:2H2 0

1660 cm-:1.

Intensidade relativa O~OO 0,80 0,55

para {:;{-hél ice

Intensidade relativa 1~20 0,72 O~88

p.3ra foI h<:l.s 13

Intensidade relativa

para con 'formaç~o ao 0,60 O~O8 O~78

acC1.SO

f~. t~. f R = fraç~es de residuos nas conformaçeles

referidas (a hélice, folhas 8 antiparalelas e conformaç~o ao

acaso) presentes na molécula de proteina.

,.
'._"

p..-ot.

- constante escalar para a intensidade da banda a

1448 cm- i relativa àquela do composto modelo~ poli-L-lisina.



po~ este método quando cont~ontados com ~esultados de ~aios

frequências em que s~o medidas as intensidades nào

Pode-se levanta~ critica ao método pelo

;.~.; ()

banda"

"ia.to de

de

recomenda.m sua

inc 1 ina.ç~o das

má:< imos.~.

boa adequaç~o dos ~esultados obtidos

p~aticidade de emprego,

necessa~iamente

X, aliada. à sua

mesmas. No entanto~ a

Clue ,35

2ncont~ando-se muitas vezes em regi~es de

co~~espondem

aDlica.ç~o.

As medidas de intensidades espectrais foram feitas em

todos os casos tomando-se come ponto de refer'ência par.a.

verdade uma combinaç~o do espectro do solvente (para o caso

intensidade zero uma linha

Prepara.ç~o

de

f:?studos

banda

para

mostrou ser na

larga

amostras

com uma

base a '.::lua.l

de

de soluç~o)

4.5.

tluoresc"ência.

de espect~os

espectroscópicos

As amostras empregadas para o registro de esoectros no

infravermelho foram peliculas sólidas prepa~él.das por

evaporaç~o de pequenos volumes de soluç~o da ::lI~oteína

pH nos mínimos volumes utilizados~ considerou-se que esses

estudadas em capilares de vidro Pyrex com cerca de 2 mm de

depositados sobre janelas de Irt~an 11 e a segui~ lentamente

evapo~ados em dessecado~ sob vácuo.

fo~amliquidas

sensibilidade dode

foram da ordem de 5-10 ~l.

amostras

ní'.tel

Raman,

com o

impossibilidade de mediç~o de valores de

~e 1ac ionada.s

Na espect~oscopia

As concentraçeles de proteína to~am de 1()~'~ (p/v) para a

to;·:ina y (1,5 ..', 10-2 M) e de 20 a 40 I. (p/v) parCl. a.s

fosfolipases A2 ( 1 ~ 4 a ,.., o
;': 10-2 i'1). Tais concentrações..:- ~ i

est~o

equipamento. Pela

diâmetro. Os volumes empregados



valores correspondiam àqueles dos

preparo das respectivas soluç~es.

tampbes empregados no

'11

Para medidas de pH e p~H foi empregado um pctenciostato

Analion-PM 600. Os valores de p2H mencionados neste trabalho

referem-se àqueles obtidos sem correçbes~ diretamente do

pHmetro~ após calibraç~o com tamp~es aquosos de I~eferência.

Amostras sólidas

apropriadas.

foram empacotadas em celas de lat~o

Com a finalidade de preencher os requisitos necessários

para a aplicaç~o da análise espectral pelo método de LIPPERT

et alii (1976)~ procedeu-se à deuteraç~o de amostras de

proteina. Para tal~ as mesmas foram expostas a 2H 2 0 por um

periodo n~o inferior a 3 horas a 25 a C. Uma efetiva troca

de prótons amidicos~da ordem de 80-90%, é assegurada nessas

condiç~es de acordo com BLOUT et alii (1961). Para as

amostras sólidas, um procedimento semelhante foi adotado,

seguido de lenta eYaporaç~o do solvente em cessecador a

vácuo.

Os reagentes empregados foram de grau analitico

e utilizou-se água destilada e deionizada. As pesagens foram

feitas em balança analitica Zakzady-Mechaniki Precyzyjnej,

Poland.
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Fiqura 3 - Espectros Raman de toxina Y de Titvus

ser-ru12 tus: a) sólido liofilizada: bl em soluç~o de tamc~c

acetato de sÓdio 0~1 M, pH 4,5. A: regi~o de 400 a 1800

cm- 1 : B: regi~o de estiramento C-H.
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Tabela. 1

Atribuic~o das frequências Raman da toxina Y de Tityus

serrulatus sólida e a 10% (p/v) em tamp~o acetato de sódio

O~lM~ pH 4.5.

I.:? ~;

Número de onda (cm-~) Atri bLliç~o

Sólida Em solLtç~o

511
567
643
721
760
829
853
879

512

645
720
760
832
854
880
930

.;)(5-5)

y ( C-5 ) ( CyS )
J(C-5) (Met e Cys)
Trp (anel indÓlico)

[OLlb I eto de Ty!'""

Tro (anel indÓlico)
(;(-hé 1 ice [ -I (C-C)]

966

[

Vibracbes planares
de anéis aromát~cQs

d (CH~)

Tvr
Trp
F'he

rhe (respiraç~o do anel I

Fo lhas (3 ~ F'he

Phe
Phe

rAmida III~ taLltOmeros de

~iS

Tro (anel indÓlico)
Tro (anel indólico)

I

1235

1548
1582
1598
1618
1650
1663

975
987

1005

1253
1265
1309
1335
1355
1395
1443

1011
1032
1082
1130
1180
1208

1342
1357

1259

1448
1513
1550

1597
1617
1648

1011

1131
1177
1208

--'"



Núme~o de cnda (cm-~)

Tabela 1~ conto

Htr-~buiç~o

~7' .:S

.J. (CH:::d
) (CH:;;:J
i (CH::!:)

y (C-H) (a~o

máticos)

-) ( C'-H )

tmida I

2975

1692
1680

2875
2934

306:3

Em solLlç~o

1670

Sólida

1686
1800
2870
2930
2960
3060

Tabela 2

At~ibLliç~o das f~eqLlªncias vib~acionais no inf~ave~melho de

pelicula sólida de toxina Y de Tityus serrulatus

Núme~o de onda (cm-~)

1234
1515
1530
1540
1650
3300

At~ibLliçê!o

Amida 111
Ty~

[Amida 11

Amida I
Y (N-H)



Os esoectros Raman de ppPLA 2 , ppProPLA 2 e CdtPLA 2 em

condiç~es deuteradas e n~o deuteradas, no estado sólido e em

soluç~o sob diferentes condiç~es de meio s~o mostrados nas

figur~s de 5 a 9. Os espectros foram registrados nas regi~es

p~PLA2 e ppProPLA 2

ü7

das f05f01ioases A2 : CdtPLA~Estude vibracional=a.~.

de 400 a 1800 cm-~ (onde se encontram os principais modos

amida e vibraçbes de cadeias laterais de alguns residuos de

aminoácidos), de 2800 a 3100 cm-~ (caracteristica do

estiramento C-H) e de 2500 a 2700 cm-~ (ande se acham as

vibraç~es de estiramento S-H). Esta última regi~o n~o

registrou em nenhum caso a ocorrência de bandas e portanto

n~o foi incluida nas figuras. A regi~o de estiramento C-H

pode ser observada na figura 10 para alguns dos sistemas

representativo ponta de vista qualitativo,

estudados. o comportamento espectral

sob o

ai mostrado é

do

observado para os demais sistemas contendo fosfolipases. A

atribLliç~o das freauências observadas nessa regi~o (DOLLISH

et alii. 1974) encontra-se incluída nas Tabelas de 3 a 7.

A sensibilidade dessa fa.i:·:a do espectro a mudanças.

conformacionais n~o é amplamente reconhecida, embora a

literatura registre alguns estudos nesse sentido (VERMA e

WALLACH, 1977).

Os espectros de transmitância no infravermelho de filmes

evaporados dessas proteinas est~o reunidos na figura 11. Os

esoectros no infravermelho de derivada segunda e com

deconvoluç~o de bandas s~o apresentados nas figuras 12 a 15.

Bandas vibracionais de interesse para a discuss~o dos

resultados encontram-se assinaladas Clara melhor

identificaç~o.
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Figura 9 - Especti-os Raman de: a) epPLA2 20% (p/v) em

tamp~o KH~P04 0,01 M~ pH 7.5; b) ppPLA~ 20% (p/v) em tampãtQ

KH2P04~ p2H 7,3; c) CdtPLA 2 40% (p/v) em H2 0; d) CdtPLA2 40%

(p/\/) em ~H20.
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Tabela :::;:

deute~aç~o ou como sólidos o~iginais n~o tratadas .

At~ibuiç~o das f~equêneias Raman de amost~as sólidas de

-1 ,.-', /1
~ .•_....,.

At~ib'-liç~o

c*cb*b

ppP~oPLA2 e CdtPLA2 p~eviamente submetidas a

a*

Núme~o de anda (em-i)

a

430 ~E"oans~o de regi~es
468 hid~oea~bónieas. de-

fo~maç~o de esqueleto
510 508 508 507 505 505 y (g-g)
562 563

621 1~23 6 ..... -· 620 F'he (defo~maç~o da..::...:.:.

anel)
647 644 645 644 642 640 .J (C-S) (Cys)
665 666 J (C-S) (Cys)

720 Y(C-S) (Met e Cys)
760 759 760 755 765 T~p (anel indólieo)

805
830 830 830 830 830 830 [DUbleto de Ty~
855 850 853 852 852 852
880 880 882 880 Trp (anel indólico)

890 887

["-hélioe

900 899 900
9"7 927 ç-:r,.., [ .) (C-C)]~, ••_I~

938 937
955

962 963 964
970

984
1005 1005 1005 1005 1005 1005 F'he ( ~espi ~Cl.Ç~O do

anel)
1032 1036 1035 Folhas i3~ F'he
1059
1105

1128 1128
1176 1179 1177 1178 Phe

1210 1204 1208 1205 1208 1202 F'he
1230 1230

1241
1248 1250 1252 1255 Amida 111
1263 1259

127',:) 1268 rTautomeros de
1?7? 1273 His-, -

ppF'LA2



1()5

Ta be 1B. ~.::;. c on t .
:::J

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

1278 l l1286
1338 1330 1337 1338 1338 1:335 T (~.nel indólico)!rc
1395 1408 [~ .- (C0 2 -- )

1415 1417
1452 1450 1448 1448 1448 1450 S (CH~)

1557 1557 1552 1552 1555 hp [V'braç~es pla-
1585 1586 Phe nares de anéis
1615 1610 1616 1615 1615 1612 c.'\romát~cos
1655 1660 1657 1658 1655

[ I'm,da I
1668 1665
1678
1688

1697
1778

1797 1810
1825 1821
287!:, 2878 2880 2878 2876 2873 [_ (CH3 )
2928 :2928 292'::;> 2928 2926 2926 ..,) C-H v_.(CH=z)
2972 2975 2967 2967 2962 2958 y_. (CH::d
:306:3 3058 3063 3062 3065 3059 y (C-H) aro-

má. ticos )

Número de onda (cm-~) !~ tr i bu.iç~o

c*cb*ba*a

------------------------------------------------_._----------
a: OpPLA 2 ; b: ppProPLA2 ; c: CdtPLA2*: amostras deuteradas (vide texto)
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Atribuiç~o das frequ~ncias Raman de amostras de poProPLA 2 li I!

20% (p/v) em soluç~es-tamp~o na faixa ácida de oH.

Número de onda (cm- 1 ) Atl- i buiç~o

.;:\ a* b b*

Trp (anel indólico)
y _ (C02 )

Phe (resoiraç~o do
anel)
Folhas f3~ F'he

ELlbleto de Tvc

Trp (anel indólico)

~-hélice [ .) (C-C) J

-) (g-S)

Phe (deformaç~o de
anel)

[

,) (C-S) (Cvs)

y ( C-S ) ( C\'S )
V(C-S) (Met e Cys)
Tro (anel indólico)

II

Ir
Ir

:t
~'--J
r
c

tautómeros

Phe

Phe
jÃmida I I I ~
~e His

647

664
732

955

508

852

758
808
830

621

t~1~

"'-'. -'

1160

1418

1108

1334

1182
1205
1258

1003

1035

508 508 500
619 622

643 641 647
658

665 665 667
740

762 750 760
810

829 826 833
837
854 850 852
886 878 885
899 900
935 9~A

949
964 965

1004 1000 1005

1038 1030 1040
1053

1102 1110
11:ÇO 1132

1148
1158
1174 1173

1180
1208 12()7 1208
1240 1245-1288
1268 1262
1280 1'':'-:-:

~I i

1:318 1319 132(>
1338 1334 1338
1412 1408
1420 1420

1442



.1. (~~l

Tabela 4~ conto

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

a: tamp~o CH::sCOO-Na- 1~0 x 10-2 M~ pH 4~4

a*: tamo~o CH::sCOO-Na- 1~0 x 10-2 M~ p2H 4,4.
b: tamD~o KCI/HCl 5.0 x 10-~ M, pH 2,6
b*: tamD~o KCl!HCl 5,0 x 10-~ M, p2H 2,3.

~
' i braçôes Dl a

nares de a.néi s
.:tromáticos

Atr i b:_liç2':O

t(CH 2 )

[Amida I

[
~.. (CH::s)

.) C-H J (CH2 )
J (CH::s)
y(C-H) aromá
ticos

TrD
F'he

b*

1450

165()

1550

1615

2934
2882

2978
3065

ba*

Número de onda (=m-~ )

a

1448
1455 1450

1505
1550 1552

1582
1610

1619 1620
1632

1653 1648 1654
1677 1 / -"":!"

""~ / '-'

1696
1769

2885 2884 2882
2928 292'7 2935
2973 2976
3064 ::;'063 3068



Tabela 5

At~ibuic~Q das freauências Raman de amostras de apP~oPLA2 a

20% (o/v) em soluç~es-tamp~o na faixa neut~o básica de pH.

.t08

Núme~o de onda (cm- L ) r~tribui;:;:~o

a

453

504

644
664

730
755

832
852
897

933

a*

50~5

624

643
664

I~~, ~._I

753
806
830
852

<735
950

b

509
622

647
672
683
730
760
810
830
854
:388
900
937

b*

510

648

730
754
805
832
852

950

Exoans~o de regi~es

I,idrocco.rbtln icas
.) (S-S)

Phe (defo~maç~o da
Cl.ne l)

.J (r-~) ( CV~ ')-
,~-- '.r -

.J (C-S) ( C'ts )

.J (C-S) (Met e Cys)
Trp (anel indÓlico)

f'_lbleta de Tvr-

Tr-p (anel indólico)

.-:~-hélice [ ~ (C-C)]

Phe r-espiraç~o do
"Iane ...

Falhas 1"3 ~ F'he

960
1003

1034
1075
1105
1127

1179
1206
1245

1279

1315

1::::::6

1417

1450

1004

10.34

1164
1180
1208

1260

1307

l ~~C),_1._1 I

1395
1413

1452

964
1004

1038

1108
1130
1160
1180
1208

1250
1274

1324
1339
1398
1412
1422
1448

1005

1035

1209

1257

1317

1340

1415

1452

F'he
F'he

l
-Amida I I I

[TaLI ttlmeras

Tro

[v .. (C02 -)

J (CH 2 )

de His



T:S.be.la ~j. conto
.~

Número de onda (cm-~) Atribuiç~o

i:·', .:J_. ..•.. /

1552 1555 155=1 Trp [Vibraçe.es pla-
1588 F'he nares de a.né..1. s
1614 1617 1617 aromáticos
1645

[Amida1655 1654 1653 I
1669
1682
1697
1718

1730
1747

2880 2883 2885 ~ 'IA (CH:!:)
2933 2934 29:35 J .... (CH:;z)
2977 2978 2982 ))(C-H) f.a. (CH::d

3042
~5066 3068 3065 ~(C-H) aro-

m.t<.ticos

a

1458
1550

1617

1650

2877
2934

3067

a* b b*

a: tamp~o KH2 P0 4 1~0 x 10-2 M~ pH 7~5

21.*: tamp~o KH 2 P0 4 1~0 X 10-2 M~ p2H 7~3

b: tamp~o Na::zHP04 1~0 x 10-2 M~ pH 11~8

b*: tamD~o Na 2 HP0 4 l~O x 10-2 M~ p2H 11~3



Atribuiç=o das frequâncias Raman de amostras de opProPLA~ a

20% (p/v) em soluç=o sob condiç~es diversas de meio.

T.:'\be 1a. ';;:,

1" n..!.. N'_ ._

de His

(C0 2 -)

Phe (rescirac~o do
F'ne ane 1 )
Fo 1 na.s (3" f'ne

Atl~ i bLlÜ;:'~O

EUbleto de Tyr

Trc (anel indólico)

[O-hélice [ y (C-C)]

F'he
Phe

[

Amida III
C"autómeros

-) (5-S)
Phe (deformação do
anel)

[ y (C-S) ( C'::/5 )

JeC-S) (Met e Cvs)
Trp (anel indólico)

Lro

[~ -

c*cb*ba*

Número de onda Icm- 1 )

a

512 508 507 508 508 507
620 623

645 648 643 646 644 652
665 670

730 73() 735
760 755 752 753 755 758

805 808 810 808
832 830 833 830 835 828
838
859 853 853 852 853 854

887
892 897 900 902
940 (=?29 938 935

954 958 955 957
965 964
989 '7>85 987

1008 1007 1003 1005 1004 100~1

1035 1040 1038 1035 1034
1060 1064 1058
1102 1100

111'5
1124 1127
1155 1158

1180 .1.175 1175 1.185
1210 1210 1209 1208 1208 121()
1250 1254 1248

1267 1265 1258
1280 1283 1'"''''"' 1283.a;../ ~

1290
1320 1324 1318 1316

1338 1 ~~~. 1 ~:'34";",_1._•._.

1:::;:42 1340
1389 1392 1393 1390
1414 1410 1420 1414
1428 1431

1438



Ti::l. be la. Ó. c on t.

Número de onda (cm-~) Atribuiç~a

111 '.
"'.

a a* b b* c c*

1452 1450 1448 1451 1448 1452 S (CH-;<:)
1466
1490

1535 1540
1555 1557 1554 1552 Trn [;ibraç~es pla-

1612 1607 nares de anéis
1622 1619 1618 1618 1618 1615 .::tramá ticos

1640

[Affiida
1657 16!50 1655 1653 1653 1650

1668 I
1678 1683 1676

1735
2880 2881 2878 2881 2883 288:3 .) .. (CH::-;)
2934 2935 29:32 2928 2934 2938 :;(C-H) y-- (CH 2 )

2980 2988 2980 2978 2972 v__
(CH:::)

3068 3066 3065 :::;'065 :::;'068 3066 ,>( C-H) aro-
máticos

a: em H2 0
a*: em 2H 2 0
b: em SDS a 1% em H2 0 (r.m. de mistura SDS/prot = 2.5/1)
b*: em SDS a 11. em 2H 2 0
c: em soluç~o de CaC1 2 O.lM em H-;<:O
c*: em soluç~o de CaC1 2 O.lM em 2H 2 0



Tabela 7

Atribuiç~o de freau~ncias Raman de amostras de ppPLA~ e

CdtF'LA 2 •

112

Número de onda (cm-~) Atr i bLtiÇ~O
------------------------------------------------------------

a

508
548

647

670
693

21.*

510

b

507

642

b*

507

620

640
660

..y (S-g)

Phe (defcrmaç~o do
anel)

[~ (C-S) (Cys)

~ (C-S) (Met e Cys)
Trp (anel indÓlico)
ÉUbleto de Tvr

Tro

[::l-héliCe [.:; (C-C)]

734
762
837
854
880
897
932
948
964
982

1006

1036
1078
1104
1130
1177
1208
1240
1256
1277

1336

1413
1448

752
828
852

935
950

1006

1036

1170
1204

1260

1298
1322
1345

1412
1453
1520

760
828
852
880

.1004

1030

1130
1174
1205

1255
1275

1339

1448

755
825
848

940

1000

1028

1178
1202

1262

1330
1348
1383

1448

Phe
Phe (respiraç~o

anel)
Folhas f3~ F'he

F'he
Phe

[

Amida I I I
ITautbmeros
LH~s

[ro

[
) (r'C-\y.. '-·2 l

d (CH:z)

do

de



Tabela 7. conto
o

["

1 :L:::: 'I
.,
r

Número de onda (em-L) Atribuiç:~o

1548 1548 1548

1615 1615
1652 1648 1653
1679 1671

1687
1742

1766
1788

2880 2879 2873
2932 2932 2930
2973 2978 2973
3070 3068 3065

a a* b b*

1550
1605

1640

2878
2928
2969
3060

Trp [Yibraç~es pla
nares de anéis
aromáticos

rmida I

..) .. (CH::s)
-)(C-H) I J __ (CH2 )

J __ (CH:s)
J(C-H) aromá
ticos

a : em tamo~o KH2 P04 l~O x 10-2M~ pH 7~5

a*: em tamp~o KH2P0 4 l~O x 10-2M~ p2H 7~3

b : em H2 0
b*: em 2H2 0
Concentraç~o das proteinas: epPLA 2 20% (p/v) ou 1~4 x lO-2M;

CdtPLA2 40% (p/v) ou 2~9 x lO-2M
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As T abe 1 a.s de_, .:~. 8 reterem-se às atribuiçtes das

1: (1

freouências Raman e infravermelho mais características ~ara

as várias amostras de fosfclipases.

Os valor-es de intensidades relativas medidas a

frequências características nos modos amida I' e amida lI! e

empregados nos cálcLllos dos conteúdos de confcrmaç~c

secundária encontram-se na Tabela 9.

As fra.çeles de segmentos em cada confcrmaç~o

(fac!' f B e f R) calcLlladas a partir do sistema de

eqLlaçbes simultâneas de LIPPERT et alii (1976) enccntram-

se expressas na Tabela 10~ em termos de porcentagem de

conformaç~o secundária (fcan~ x 1(0).

A Tabela 11 contem os valores calculados das

intensidades relativas do dubleto de Tyr para os diversos

sistemas~ em condiçOes deuteradas e n~o deuteradas.

5. ~j. Estudo espectroscópico Raman de lípides e

moléculas correlatas

Com a finalidade de empreender um estudo conformacicnal

sobre a interaç~o entre moléculas de fosfolipase A2 com seu

substrato ou moléculas estruturalmente assemelhadas~ foi

efetuada inicialmente a caracteri=aç~o espectroscópica pela

técnica Raman das moléculas de fosfatidilcclina e de

dodecilsulfato de sódio. Para a atribuiç~o de algumas

frequências vibracicnais observadas nesses sistemas foram

consLll tados os

alii (1974).

textos de NAKAMOTD (1986) e de DDLLISH et

Nas figuras de 16 e 17 s~o apresentados os espectros

obtidos para essas molécLllas no estado sólido (liofilizado)

e em soluç~o nas condiç~es indicadas~ cobrindo taL:a de



Tabela 8

Atribuiç~o das frequ~ncias vibracionais no infravermelho de

películas sólidas de ppPLA2~ poProPLA2 e CdtPLA2 •

12()

f

I

.'
lf'.'

'!fi
·1;1

I;:,
,~

Sistemas Número de onda
(cm-~)

r~tribLliç~c:l

ppPLA:2

ppProPLA2

CdtPLA:2

1518 [Amida II

1540

1660 Amida I

3316 v (N-H)

1515 [Amida I I

1551

1656 emida I

1685

3316 -J (N-H)

1515 emida 11

1546

1656 [Amida I

1685

3316 Y (N-H)

~

.-
I
~

I,
,

J::
:ll

J
.1:
t

~I

li



121

T a.be l.;? c7
~

ppProPLA2 e CdtPLA, sob condiç~es diversas de meio.

e 1660 em-i para amostras de opPLA2 ,

Intensidades relativas de bandas espectrais ·3F.:aman

ltJ::;2 em-i.1240 cm-:1.~

Sistem21.s 1 1240 cm- 1 11.~2 cm- 1 1 1 • bo cm- 1

opPLA 2 , sÓ lido orig in21.1 0,65
ppPLA 2 , sólido deuterado 0,59 1.00
ppF'roF'LA 2 , sólido original 0,75
ppProPLA2 , sÓ I ido deLl terado 0,45 0.98
CdtF'LA2 , sólido original 0,57
CdtF'LA2 • sólido deuterado 0.45 0,97
ppProF'LA2 em tamp~o A 1~10

ppF'roPLA 2 em tamp~o A' 0,87 1,05
ppProPLA 2 em tamp~o B (>,,83
ppProPLA::z em tamp~o B' 0,61 0,98
ppPrcPLA::z em tamp~o C 0,92
ppF'roPLA2 em tamp~o C' 0,65 0,98
ppProPLA::z em tamp~o D 0,88
ppProPLA::z em tamp~o D' 0,71 1.06
ppProPLA::z em H::zO 0.81
ppProF'LA2 em 2H2 O 0.71 1,04
ppF'roPLA2 em 50S 1% em l-bO 0,71
ppProPLA::z em 5DS 1~~ em 2H2 O 0,69 0,87
ppPropLA2 em soluç~o E 0.85
ppF'roPLA2 em soluç~o E' 0,75 0,97
ppPLA2 em tampao C 0,88
ppPLA 2 em tampao C' 1,09 1,19
CdtPLA 2 em H2 0 0,60
CdtPLA2 _m 2H2 O () ~ 92 0.72

Tamp~Q A : CH 3 COONa 1;0 x lO-2M, pH 4,4.
Tamp~o A': CH 3 COONa 1.0 x lO-2M, p2H 4.4.
Tamp~o B : KCI/HCl 5,0 x lO-2M. oH 2,6.
Tamp~Q B': KCI/HCl 5,0 x lO-2M. p2H 2,3.
Tamp~o C : KH 2 P0 4 1,0 x lO-2M, pH 7.5.
Tamp~Q C': KH 2 P0 4 1,0 x lO-2M, p2H 7,3.
Tamp~o O : Na 2 HP0 4 1,0 x lO-2M, pH 11,8.
Tamp~o D': Na:;zHP0 4 1.0 x lO-2M. p2H 11.3.
Soluç~o E: CaC1 2 1.0 x lO-2M em H2 0.
SQluç~o E': CaC1 2 1.0 x lO-2M em 2H20.
Concentraçôes das proteínas em soluç~o:

ppPLA2 e ppPrcPLA2 : 20% (p/v) ou 1.4 x lO-2M
CdtPLA2 : 40% (p/v) ou 2.9 x lO-2M

Raz~Q molar de mistura SOS/prot = 2.5/1.
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Parâmetros conformacionais para ppPLA2~ ppProPLA 2 e CdtPLA2

em diferentes condiç~es experimentais, calculados a partir

de espectros Raman pelo método de Lippert et alii (1976).

12:2

f
I

f

«
I

I
I

••
c:
I:

Sistemas

ppPLA2 , sólido

CdtPLA2 , sólido

ppProPLA2 , sólido

ppProPLA2 em tamp~o A

ppProPLA2 em tamp~o B

ppProPLA2 em tamp~o C

ppProPLA 2 em tamo~o O

ppProPLA 2 em SOS a 1% **
poProPLA 2 em CaC1 2 O.lM. .

ppProPLA 2 em H2 0/2H2 0

ppPLA 2 em tamp~o C

CdtPLA2 em H2 0/2H 2 0

f",,:·: 100

35,5
~,., Q._1 .... , W

,..,,., 1..:....:..,.

24~5

25,7

22,()

29.4

37,0
-=!,r, ~'_'':'' , ._1

7""":-' ....,
.,.:••.;" !' k.

47.8

54,1

f 13 :.: 100

i·, 1...._1, .....
1,8
1"7 c
~ I ~ ._1

61~6

32 !' ()

42,:3

32 ~·4

36,4

41.4

28,2

34.6

34~5

fF<;.:100

51,4

65~4

60,5

13,9

42 ~:3

35,2

~o '":l
,_IW!, ..:..

2é=,5

26, :.::

38~6

17,6

11.4

c *
0,71

(),73

0,76

0,75

0,77

0,79

0,70

0,84

0,77

0,70

0,59

0.81

Tamp~o A:

Tamp~o B:

Tamp~o C:

TCl.mp~o O:

* : vide te:{to para definiç~o dos parâmetros conformacionais

CH 3 COONa 1,0 x lO-2M. pH e p2H 4,4.

KCl/HCl 5,0 x 10-2 M, pH 2,6. p2H 2,3.

KH 2 P04 1,0 x lO-2M. pH 7.5, p2H 7,3.

Na2HP04 1,0 x 10-2M~ pH 11,8. p2H 11,3.

Concentraç~o das prcteinas em soluç~o:

ppPLA2 e ppProPLA 2 : 20% (p/v) ou 1,4 x 10-2 M.

CdtPLA2 : 40% (p/v) ou 2.9 x lO-2M.

**: Raz~o molar de mistura SDS/prot = 2,5/1.

E!

i

.

"li
!

li
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Intensidades relativas dos dubletos de tirosina (Ia~2/IQ3o)

ppPLA::;;:~ sólido 1~49 1~12

ppF'raPLA::;;:~ sólido 1~35 1~29

CdtF'LA::;;:~ sólido 1~14 1~13

ppProF'LA:;z em tamp~o A 1~40 1 ",.,
~ ...;. ~_.'

ppProPLA:;z em tamp~o B 1 ~-:'!'
O~95....L. !li ._10_'

ppF'roF'LA:;z em tamp~o C 1~40 1. O:::;;

ppF'roPLA:;z em tamp~o D 1~33 O~89

ppF'roPLA2 em H:;zO/::;;:H:;zO 1~26 1~OO

ppF'roPLA::;;: em SDS a 1 °I * 1~21 l~OO.... I.

ppProF'LA::;;: em CaC1 2 O~lM 1~51 l~OO

ppF'LA:;z em tamD~o C 1~32 O~91

CdtF'LA:;z em H:;zO/:;ZH:;zO 1 1 c.
O~82..... ~ ........'

ppProF'LA:;z e CdtF'LA:;z~ sob condiç~es diversas de

b

( I'fõl~::;;:/Is:3o)

a

Intensidades relativas

Sistemas

para ppF'LA:;z~

meio.

CdtF'LA::;;:: 40% (p/v) ou 2~9 x lO-2M

Raz~o molar de mistura SDS/prot = 2~5/1.

Concentraç~o das proteínas em soluç~o:

ppF'LA2 e ppF'rcPLA 2 : 20% (p/v) ou 1.4 x 10-2 M

7!11 3 •KH 2 P04 1~O X 10-2M~ pH 7~5 e p2H

Na2HF'04 l~O x 10-2M~ pH 11~8 e p2H 11~3.

Tamp~o A:

Tamp~c B:

Tamp~o C:

Tamp~o D:

a: amostras originais n~c tratadas

b: amostras deuteradas (vide texto)

CH3 COONa l~O x 10-2M~ pH e p2H 4~4.

KCI/HCl O~05M~ pH 2~6 e p2H 2~3.
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VAN WART e SCHERAGA (1976) contestaram a teoria. ~je

i45

1

11

:;UGET{~ et a.lii (1973) ~ sustentando que t1avel-:La na ··.'erdade

uma correlaçào linear entre 8-S e o ângulo diedro CS-SC na

faixa de 00-60c
• Para a regiao entre 70° e 90° uma única

frequ~ncia~ a 510 cm-1~ seria segundo eles esperada.

KITAGAWA apresentou em 1979 evidâncias experimentais

que favoreciam a teoria de 8ugeta~ indicando no entanto que

algumas concess~es quanto à transferibilidade de dados

cristalográficos de raios X deveriam ser admitidas.

Em 1986, VAN WART e 8CHERAGA e WEISS LOPEZ et alii

admitiram as proposiçôes de SUGETA, o que veio reforçar a

adequaç~o das correlaçôes propostas. O modelo de SUGETA et

alii (1973) foi portanto aquele adotado em nosso trabalho

para a atribuiç~o das geometrias dos segmentos CCSSCC a

partir das frequências de estiramento 8-8, conforme se verá

nos sub-itens referentes a cada proteina estudada, inclusos

nesta Discuss~o.

Grupamentos ~cidos: os aminoácidos ácido aspártico e

ácido glutâmico apresentam cadeias laterais que contem

grupos CooH. Apesar desse grupamento apresentar frequência

de grupo na regiâo 1700-1750 cm-l, raramente s~o relatadas

bandas nessa faixa em espectros Raman de proteínas. No

entanto, em proteínas contendo alto teor desses áminoácidos,

algumas vezes pode-se observar um modo vibracional a cerca

de 1417 cm-l, que tem sido atribuido ao grupamento ionizado

-COO-.

6.2. To::,ina ; de Titvus serrulatus

O confronto entre os espectros da toxina na forma

liofilizada e em soluç~o tamp~o acetato a pH 4,5 (figura 3)

indica uma aparente mudança na intensidade relativa dos



modos amida conformacionalmente sensíveis assim como de

algumas outras banda.s da proteína. Duas b'3ndas ~ sem

146

atribuiç~o,s~o observadas a 567 e 1800 cm- 1 no esoectl~o elo

sólido e ausentes no espectro da soluç~o. Por outro lado~

n~o s~o observadas mudanças nas frequências das linhas Raman

dos modos amida I e II I e do modo de estiramento 5-5;

indicando manutenç~o sob o ponto de vista qualitativo das

mesmas estruturas secundárias para as formas liofilizadas e

s~o tentativamente atribuídas a!~elativas

em soluç~o

intensidades

da pro·teina. As mudança.s obse!~va.das nas

possíveis modificaç~es nos conteúdos relativos dessas

estruturas~ bem como a eventuais mudanças conformacionais em

cadeias laterais.

Esqueleto polipeptídico: conforme foi mostr.3do em

detalhes em itens anteriores~ é fato bem estabelecido que os

modos vibracionais

correlacionados\/ibraciona.is est~o

amida I ~ I I III

com

nos

a

espectros

estrutura.

secundária polipeptídica da molécula de oroteína.

A banda amida I dos espectros da toxina Y sólida e em

soluç~o (figura 3) apresenta-se alargada~ consistindo de um

ombro a um máximo a 1670 cm- 1 e uma band.:;. de

média intensidade a 1648 cm- 1 no espectro do sólido. o
espectro da soluç~o apresenta um ombro a 1680 cm-1~ um

má;·:imo a 1663 cm- 1 e uma banda de média intensidade a 1650

cm- 1 • Tomando-se como referência de intensidade em cada um

dos dois esoectros a banda de deformaç~o angular dos grupos

metileno a 1448 cm-1~ observa-se que o modo amida I do

espectro do sólido é menos intenso que aquele do espectro da

soluç~o. Tal tato se deve à contribuiç~o neste último da

banda de deformaç~o angular da água a 1645 cm- 1 •

A presença das bandas a 1648 e 1650 cm-1 na figura 3

é uma indicaç~o clara da ocorrência de conformaç~o a-

he 1 icoida l. As bandas a 1670 e 1663 cm- 1 s~o indicativas de



folhas 8~

regular. Os

dobras B.

com possivel contribuiç~o

ombros a 1686 e 1680 cm-~

de contormaç~o n~o

s~o atribuidos 2
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No espectro infravermelho (figura 4), a banda amida I é

larga e intensa~ com um máximo de intensidade a 1650 cm- 1
•

Essa banda é consistente com a presença de estrutura em ~

hélice. N~o foram observados no perfil dessa banda ascectos

que indicassem a ocorrência de outras conformaçôes, o que

pode ser devido à limitaç~o imposta pelo nivel de resoluç~o

do equipamento empregado.

o modo amida I I , usualmente fraco ou ausente no

espectro Raman, mostra-se bastante evidente no infravermelho

(figura 4), embora com menor intensidade que aquela

observada oara o modo amida I. Três bandas s~o observadas a

1515~ 1530 e 1540 em. Embora atribuiçôes conformacionais de

bandas do modo amida 11 no infravermelho sejam encontradas

na literatura, parece haver indicaçÔes de que esse modo

ainda n~o se encontra suficientemente estudado oara permitir

tais procedimentos. De acordo com PARKER (1983), no

entanto, pode-se com as devidas ressalvas tentativamente

B e/ou estrutura n~o regular.

atribuir as

banda a 1530 cm- 1

bandas a

a folhas

1515 e 1540 cm- 1 à ~-hélice e a

A banda amida 111, ativa no Raman, apresenta-se aí

alargada (figura 3), sugerindo a coexistência de diferentes

conformaç~es secundárias. Os máximos observados a 1259 cm- 1

e 1253 cm-1 para os esoectros do sólido e soluç~o,

respectivamente, s~o atribuidos à presença de estruturas n~o

ordenadas. A banda fraca a 1309 cm- 1 indica a ocorrência de

dobras 8. A regi~o em torno de 1240 cm- 1 ítioica de

estruturas (3) apresenta intensidade espectroscópica apesar

de n~o se detectarem ai bandas evidentes ou bem formadas.

Além dos modos vibracionais do esqueleto nessa regi~o, deve-

se assinalar que bandas do anel imidazólico do resíduo de



His s~o esceradas nessa mesma faixa de freau~ncia, o que

constitue um fator de interferência. Esse modo é inativo no

in -f r--avl.:rme I tio

-:\n a I i sad o •

nâ:o podendo portanto ser aí

Os r-esul tados Raman e infravermelho s~o portanto

secundárias na conformaç~o da toxina

consistentes com a coe:-:ist-ância de várias estruturas

sólida e em soluçâ:o~

nas condiç~es de ensaio. Qualitativamente o comoortamento

espectral aoresentado sugere a predominância de estrutura em

folhas B~ indicada sobretudo pela forte banda Raman amida I

centrada em 1670 cm-~ e 1663 cm-~ para o sólido e soluç~o,

respectivamente. As demais estruturas dever~o ser menos

predominantes. O máximo da banda Raman amida 111 a 1250 cm-~

indica contudo que o teor de estruturas a-helicoidais n~o é

desorezivel na molécula. A ocorr&ncia de estruturas em Q-

hélice é reforçada pela banda de vibraçâ:o do esqueleto

polipeptidico -v C-C) a cerca de 930 cm-~ e que pode ser

observada nos espectros Raman da figura 3. Indicaç~es da

ocorré'nc ia de dobras s~o mais t"énues, sendo somente

observáveis em discretos ombros no modo Raman amida L.

o dubl,,=to da. tirosina: to:-:ina Y de Tityus ser,....Ll1a.tLls

possui 5 residuos de tirosina em sua estrutura. Nos

espectl~os Raman do sólido e da soluçâ:o dessa proteína

o dubleto apresenta-se com uma(figura 3)

intensidades igual a

relaç~o de

Empregando-se a

equaç~o empírica proposta por CRAIG e GABER (1977) e

modificada. por TU (1982)~ calcula-se que 4 desses resíduos

encontram-se expostos na superfície da molécula e somente um

deles acha-se enterrado~ provavelmente em regi~o hidrofóbica

da molécula_o

Triptofano: a aus&ncia de qualquer banda a 1360 cm-~

nos espectros Raman da figura 3 indica que os três resíduos

de triptofano da toxina Y estâ:o expostos ao solvente.

---



Vibraçê:Jr=s de estiramento 5-8 e 8-1-1: os espectr-os f-~aman

da toxina y sólida e em soluç~o (figura 3) na regi~o em

torno de 500 cm-~ apresentaram uma única banda simétrica~

com máximo a cerca de 511 cm-~~ atribuída ao estiramento

simétrico S-S~ indicando uma geometria semelhante para as 4

pontes dissulfeto da molécula. De acordo com a correlaç~o

prooosta por SUGETA et alii (1973) e confirmada cor VAN WART

e SCHERAGA (1986) e WEISS-LOPEZ et alii (1986) a.

CCSSCC deve predominar na toxina r .
conformaç~o gauche-gauche-gauche (ggg) para os segmentos

Uma busca cuidadosa na regi~o 2500-2600 cm- 1 (n~o

apresentada)~ onde seriam esperados modos de estiramento

S-H, revelou a n~o ocor-rência de bandas, indicando a n~o

existência de grupamentos livres sulfidrila na molécula.

Estiramento C-S: bandas referentes ao estiramento C-g

nos espectros do sólido e da soluç~o s~o observadas a 643

cm- 1 e na regi~Q em torno de 720 cm- 1 esta última de muito

fraca intensidade. As bandas de estiramento C-g na regi~o

600-750 cm-.1. podem se originar tanto de grupos metionina

como de cistinas (CAREY~ 1982). Desse modo as corre1aç~es

propostas entre ~ C-8 e a conformaç~o dos segmentos -C-C-8-

s~o mais simples quando apenas um desses grupos está

presente. Tal n~o é o caso da molécula de toxina r em que se

tem a ocorrência de um resíduo de metionina (na 6ê posiç~o)

e de 4 pontes dissulfeto entre resíduos de cisteína.

Consultando-se as relaçeles trequência/conformaç~o

estabelecidas a partir dos estudos de NOGAMI et a1ii (1975)

em metionina e isobutilmetilsulfeto (TU, 1982) e expostas no

item 6.1. conclui-se que as bandas verificadas em nossos

espectros n~o permitem uma atribLliç~o con tOl~maciona 1

inequívoca. As observaçôes carecem indicar mais de uma

conformaç~o para os grupamentos -C-C-S- na molécula.



Outra.s t'andas vibracionais: a banda vibracional a 1011

15()

usualmente forte de proteínas contendo o

r.:m- i
q relativa à respil~aç~o

no espectro

do

P.':l.man

2l.nel monosubstituido é

resíduo i='he. Como \fimos~ essa banda é insensí'.'el

características do ambiente em que tal resíduo se encontra

sendo portanto de pouca utilidade na análise conformacional.

Sua importância prende-se à confirmaçâo de sua ocorr~ncia em

proteínas n~o seouenciadas e à sua ~tili=aç~o como banda de

referência. Nos espectros da figura 3~ a banda da respiraç~o

do anel da Phe pode ser observada a 1010 cm- 1 •

As

mecanismo

bandas de His~ resíduo

de atividade enzimática

de importância

de muitas

crític.='. na

proteínas~

encontram-se em regi~o coincidente com o modo vibracional

amida III. Esse modo é bastante intenso nos espectros ja

toxina T (figura 3)~ apresentando diversas bandas relativas

à estrutura secundária do esqueleto polipeptídico. Dessa

forma~ a eventual análise das bandas da histidina encontra

se prejudicada.

A to:·:ina Y é a primeir2l. proteína tó:·:ic2l. de Ti t,,'us .3

ser completamente sequenciada e os trabalhos estruturais

disponíveis restringiam-se até aqLii a dados de CD e NMR. os

quais sugEriam a presença de estrutura secundária em folhas

estendidas~ sem no entanto fornecer informaç~es quanto à

eventual presença de outras estruturas secundárias (PDSSANI

et alii~ 1981b). Medidas de denaturaç~o térmica (a 5loC) e

de troca de prótons amídicos disponíveis na literatura

indicam que a estrutura globular da toxina T é marcadamente

menos rígida que aquela observada para as toxinas de

Centruroides (F'OSSANI et alii~ 1981b). Nosso trabalho

evidencia a presença de estruturas em folhas 8 nessa

proteina. reforçando resultados de trabalhos de CD e NMR.

acima referidos. Essa conformaç~o parece ser a estrutura

secundária predominante da molécula~ conforme indicado pelo

máximo da banda amida I. A presença de outras conformaç~es



secundárias é por outro lado claramente indicada Dela

i51

ocorrência de ombros a frequências características nos modos

amida dos esoectros vibracionais ou por outras bandas

características de esqueleto~ conforme se mostrou. O estudo

das cadeias laterais de alguns resíduos de am~noácidcs

permitiu que se estabelecessem caracteristicas de seus

respectivos microambientes (para Tyr e Trp) e aspectos de

geometria de ligaç~o (para os segmentos -C-C-8-8-C-C-).

Embora sob o asoecto qualitativo n~o se tenham

observado discrepâncias entre as estruturas secundárias

presentes no sólido e na proteína em soluç~c~ deve-se

considerar a possibilidade de que mudanças nos teores das

mesmas possam ter ocorrido. conforme parecem indicar algumas

alteraç~es nas intensidades relativas de bandas

conformacionalmente sensiveis do esqueleto.

Os resultados desses estudos realizados com a toxinaT

de Tityus serrulatus foram publicados (AREAS et alii~ 1987).

6.3. Fosfolipases Ã2

Esoueleto poliDeptídico: as bandas amida I e amida 111

de CdtPLA2~ ppPLA2 e sua proenzima em SOlUÇa0 aquosa e dos

respectivos sólidos obtidos a partir de meio aquoso s~o bem

formadas e centradas em torno de 1650-1660 cm- 1 nos

espectros Raman. Esta ocorrencia é consistente com a

predominância de regiôes em a-hélice ou em estrutura nào

regular nas duas proteinas. Uma leve assimetria na regi~o de

número de onda mais alto é observada~ a qual se atribue 2

estruturas em folhas B e/ou dobras 8

o modo Raman amida IrI apresenta um perfil com bandas

evidentes porém muito mal resolvidas na regiào 1240-1260



~m-~' indicando a coexistência de conformaçees secundárias

múltiolas.

Amostras deuteradas em soluç~o exibem espectros com um

decréscimo significativo na intensidade relativa da modo

152

amida r devida à ausência do modo de deformaç~o angular da

água a 1640 cm- 1
• Por outro lado~ um aumento na regi~c amida

IIr pode ser observada como consequência da sobreposiç~o da

banda de deformaç~o angular da 2H 2 0 a cerca de 1205 cm- 1 • A

deuteraç~o também produziu um deslocamento no modo amida 111

em direç~o à regi~o em torno de 950 cm- 1 • Esse deslocamento

está de acordo com o esperadc~ considerando-se a

contribuiç~o da deformaç~o angular no plano do grupo N-~H. A

intensidade remanescente na regi~o amida 111 dos espectros

das amostras deuteradas indica que essa n~o é uma regi~o

pura para as amostras ensaiadas~ combinando na verdade

vibraç~es de outras origens~ tais coma aquelas originárias

de cadeias laterais de tautOmeros de His.

Nas espectros de absorç~o no infravermelha (figuras 11

a 15) é passível observar-se Que uma banda amida I forte,

centrada em 1655-1660 cm- 1 é uma característica comum para

as oroteínas estudadas. Esse máximo de frequência é

indicativo da oresença de estruturas a-helicoidais ou n~o

regulares nas moléculas de proteína. Uma assimetria de forma

de banda é na entanto aparente nos espectros para esse modo

vibracional; na regi~o de alta frequência, a resoluç~o a

cerca de

modo amida

1685 cm- 1 de uma banda originalmente sobreposta no

r pode ser observada nos esoectros de derivada

segunda e com deconvoluç~o (figuras 12 a 15). Tal

característica esoectral é tomada como indicaç~o da presença

de 2struturas em folhas 8 e dobras B. Banda menos intensa =
1630 cm- 1 confirma a ocorrência de conformaç~o em folhas B

na proenzima oancreática.



o modo vibracional amida T T
.!. .:. ~ o qual é inativo no Raman.

o
code ser observado nos espectros infravermelho onde é ativo.

1515 e 1546 cm-~, 1515 e 1551 cm-~, 1513 e

foram observadas

ppPla2~ resoectivamente. De acordo com estudos recentes. a

banda próxima a 1515 cm- 1 provavelmente está associada com

(SUSI e BYLER, 1986). Apesar de atribuiçdesresíduos de T'Ir

apresen t2l.das por KRIMM e BANDEKAR (1980), ,:l.s Clu2l.is far-a.m

tomadas como base cara a.s atribuiçl:1es desse modo

apresentadas na Tabela 8, a correlaç~o entre os máximos

observados para esse modo e a conformaç~o do esqueleto

polipeotídico n~o está ainda perfeitamente estabelecida.

Só a informaç~o contida no-modo amida I dos espectros

de absorç~o no infravermelho já é~ no entanto~ suficiente

para que se confirme a evidência qualitativa Raman segundo a

qual dif:.=rentes estruturas secundárias coe;-:istem nas

moléculas de PLA2~ o que é consistente com dados de raios X

e de CD para ppPLA2 e CdtPLA2

alii~ 1983 e HANLEY~ 1979).

respectivamente (DIJKSTRA et

A ocorrência de múltiplas estruturas secundárias na

mesma molécula é geralmente o caso da maioria das proteínas

naturais. As contribuiç~es relativas das conformaçdes

secundárias únicas para a estrutura geral da molécula podem

ser monitoradas pelas intensidades relativas Raman

frequências características~ tomando-se usualmente como

banda de refer€incia para proteínas CJ modD

conformacionalmente insensível de deformaç~o angular dos

grupos metileno a 1448 cm- 1
• No entanto~ o alargamento das

bandas ·f req Llen temen te leva à superposiç~o das mesmas.

tornando a monitoraç~o das mudanças conformacionais somente

através de medidas diretas de variaç~o nas intensidades

relativas a frequências características~ um procedimento

sensível a erro. Em raz~o disso, métodos semi-quantitativos

de estimativa de conteúdos de estrutura secundária que levam
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em conta esses efei'tos tem s5ido empregados nos estudes

estrlttu~ais de proteinas a pal-tir- de espectros vibracionais~

Pares de amostras deuteradas e n~o deuteradas em condiçbes

i
,
I

'I
I

I

I
i

pi:l.ra os

de modas

resL! 1 t21.dos

A análise emoregou

0\
, I

relatj.vi:l.s Raman

foram observados

e foram quantitativamente

(T21.bela

fraçbes de segmentos em cada

foram analisadas quanto a seu

frequências características nos

estrutura secundária.

I' e amida I I I

Mudanças nas intensidades

diferentes sistemas ensaiados

conformacionalmente sensíveis

experimentais semelhantes

modos arnida

intensidades relativas a

conteúdo de

indicaram os valores das

analisados através do método de LIPPERT et alii
'.i

conformaç2l:0 {f,:«~ para cada sistema ensaiado. Esses

valores foram e;·: oressos em termos de porcentagem de

conformaç~o secundária (f~Qn~ X 100) presente na molécula de

oroteína (Tabela 10).

o tratamento dos dados espectrais revelou que a

estrutura secundária predominante no estado sólido para ~=

fosfolipases estudadas é a espiral aleatória. C"l qLl.::11 m~,is

apropriadamente chamamos de conformaç~o aoeriódica ou n~o
,

regLl1ar. Na verdade. esse conteudo ~uito provavelmente
inc 1u,i .;\ fraç~o em dobras 8~ n~o revelada independentemente

por esse método. Em seu trabalho sobre conformaç~o de

a fraç2l:o de dobras

miotoxina a empregando o

(1979) indicam que de

mesmo

fato

algoritmo~ BAILEY et alii

13 parece
/

I

estar incorporada ao termo

LIPPERT et alii (1976). Considerando-se isso~ observa-se oue

niveis mais altos de regi~es estruturadas n~o regularmente

incluídas) s~o encontrados em opPLA2 liofilizada(dobras 8

(Juando ;=omoarc:;;.do ~ enzima =ristalina. Uma ótima c8ncordáncia

I,
i,

no entanto é observada entre os teores de folhas
determin21.dos neste trabalho para a forma liofilizada de

através da análise dos espectros Raman pelo método

de L..IF'F'EFT E't ,:::>.1ii ;' 1976:: e -=l.queles .:Jbti.,jos :::.or DIJI<STl;:f~ (2t

I



al.ii (198:3) pa~a a enzima cristalizada~ através de dados de

Esses resul'tados i~dicam que a liofilizaç~o pal~ece

induzir canfannacianais na. malécul;? de

fosfolicase A2 mas essas mudanças se restringem às regi~es

helicoidais e n~a regulares, n~o afetando contudo as fraçbes

em folhas S. Mais riºorosamente~ poder-se-ia questionar a

mudança no teor em a-hélice entre as duas form.as sÓ 1 idas

(liofilizada e cristalina)~ considerando-se os segLtin t:25

dados: no traba.l ho cristalográfico de DIJKSTRA et alii

(1983) as informaçôes estruturais permitem que se calcule

teor helicoidal que perr.az um total de 45%, dos quais 37%

s~o representados por a-hélice e 8% por hélice 3~o. Nossa

análise espectral Raman indicou um percentual de 35,5% para

estrutura em a-hélice. N~o há especificaçbes para outros

tipos de hélice no método empregado. Levando-se em conta a

pro:-:imidade das frequ~ncias vibracionais

estruturas helicoidais (KRIMM e BANDEKAR, 1986) ~ estamos

considerando que o tator .o;

! ""
do sistema. de equ.aç~es

LIF'F'ERT possivelmente responda pel.='. totalidade dessas

estruturas, já que este seria a parâmetro mais provável a

incluir o teor de hélices de tipos n~o a. Nesse =aso, a

diferença no teor de a-hélices entre a forma só 1 ide:.

liofilizada e o cristal seria significativa.

Alteraç~es conformacionais associadas ao processo de

liofilizaç~o foram já observadas em a-lactalbum1na através

de espectrometria Raman (YU~ 1974).

Nossos resultados contradizem uma

JIRGENSON e DE HAAS (1977) baseada em dados de dicroismo

circular. de acordo com ='. aual a molécula de cpPLA~ n~o

~presenta hélices bem desenvolvidas em soluç~o. Os autores

atribuiram o comportamento quiróptico observado por CO à

exist~ncia de estruturas riqidas e assimétricas na molécula

q'_I.E c.:;imLllar ia.m um comportamento helicoidal. Tal

interpretaçào parece ter s:.iceJ inspir-ad.":'. em resu.l tados de



!'·2~i.OS--X ele 1976 de DRENT~i at alii a Llf2

de<.:::.r::.artaVõ:l.m ·3. hélices no cristal de ppPLA~. O

trabalho cristalográfico fol. 1'-e\/ .isto posteriormente e a

vers~o publicada em 1983 indicava o erro das cQnclus~es

anteriores e admitia a (:(-hé 1ices em

quantidades significantes na proteína cristalina. Nosso

traba 1 ho mos tr~. ~ através da técnica vibracional~ a qual

independe da existência de centros ooticamente ativos na

molécula~ a clara exist~ncia de considerável fraç~o de 0-

hélices~ tanto no sólido liofilizado como em soluç~o"

indicada oelo modo amida I consistentemente centrado em

cerc·,:l. de 1655 cm-·1.· bem como pelos oarâmetros certinentes

calculados (Figuras 5a~b e 9a~b e Tabela 10).

Níveis distintos de conteúdos de estruturas secundárias

das 10sf01ipases A2 estudadas neste trabalho (Tabela 10 ).

fora.1Il ca I cu 1 <''idos oara as formas tóxica (Cdt) e atóxica (pp)

Um conteudo menor de estruturas em 1011l.:3.s i3 foi

calculado para CdtPLA2 sólida contra par~. a enzima

pancreática sólida. Regi~es a-helicoidais corresponderam

aoroximadamente à mesma percentagem em ambas as enzimas

(32,8 e 35,5%~ respectivamente)~ porém o conteudo de regi~es

n~o regularmente ordenadas mostrou-se aproximadamente

vezes maior na enzima crotálica em relaç~o à de corco.

Pode também ser observado na Tabela 10 qW? ppProPLA~

apresentou menos regi~es regularmente estruturadas quando

comoar~.da El. forma ativa (ja enzima em condiçôes de ensaio

,5eme 1han tes no estado sólido como pó liofilizado e em

seJ 1uç~:o aquosa em tampâ'o fosfa.to O~OlM pH 7 ~ 5) •

discrepâncias cantormacionais foram e;·: pressas por Ltm maior

teor de regi~es em a-hélice e um conteudo levemente menor de

folhas (3 na enzima ativa 10) comparado à proenzima.

o balanço 1inal indica que a transiçâ'o conformacianal

.:;l.ssQci~.da à. transtormaç~o de ppProPLA 2 a ppPLA 2 leva a um

decréscimo no conteudo de regibes n~o r9gulares as Duais se
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r22strutu~ariam~ sozinhas ou em associaç~o cam ou·t~as pa~tes
v

da molécula. em novas reqi~es Q-helicoidais na enzima ativa.

Uma proeminente transiç~o espiral aleatória _ folhas B

foi observada na dissoluç~o de ppPLA2~ ppProPLA2 e CdtPLA 2

em soluç~o aquosa~ indicando que este possa ser um fenOmeno

c I Cl.sse de enzimas . ('<= espectros...J~

mostr3dos nas f igui-as >=:. .3- \.;; e CJS'-'

estacara

correspondentes s~o

parâmetros conformacionais na Tabela 10. Um aumento da ordem

características hidrofóbicas/hidrofilicas dos grupamentos CH

monitoraç~D da constante C indicou que a dissoluç~o foi

A

e

pH

(.,
,~

em

de

porém ainda

terciária na

valor:'?s

fosfato

em sua maior parte

intenso

tamp~o

folhas 8~

regi~es n~o regulares~ conforme se

um aumento menos

A correlaç~o entre os

no conteudo de a-hélice

levou a

rearranjos nas

induzir uma mudança conformacional

também

superfície.

de 2~6 vezes no conteudo de

à

dev.ido .:'::l.

molécula de PLA2~ com uma diminuiç~o dos grupos CH expostos

neutro (Figuras 5a~b e 9a~b~ Tabela 10). A mudança de estado

da proteina sólida em meio de

discutirá adiante~ foi observado para ppPLA 2 após dissoluç.o

capaz de

significativo~

.. ' .
IJ..S~CO

foi indicada por LIPPERT et alii em seu trabalho (1976)~ no

qual é descrita a variaç~o direta daquele parâmetro com a

diminuiç~o do teor de solvente hidrofílico. 02l1_lmen to

observado nos conteúdos de folhas 8 e a-hélice de ppPLA 2

foi acomp.:\n hada por uma diminuiç~o de cerca de ..., j-=!,
.'-, 0_' no

conteúdo de regi~es n~o regulares da molécula~ o que leva a

se supor que (:SS2.S r-eg iele:. mui to prov.='.ve 1men te

reestruturam sob a influência do meio aquoso. ppF'r:JF'Uh

apresentou o mesmo comportamento após dissoluç~o~ ou seja~

um aumento no conteúdo de folhas B (de 2 a 3~5 vezes) e

rnaflLt tef1ç~o OLl ligeir-o aumento na fraç~o de a-hélic2; ambos

os efeitos mostraram-se dependentes das condiçôes de meio

(pH~ composiç~o iOnica. Veja Tabela 10). CdtPLA~ apresentou

uma marcante aquisiç~o de estruturas em folhas [3 .3pÓS

dissoluç~o~ indo de menos de 2% no estado sólido a 34.5%



mudança confo~macional foi acompanhada po~ um aumento de 1~6

em soluç~o aauosa n~o tamponada. Essa(cerca c1e 2() vezes)

vezes no conteúdo de a-hélice. o qual

1 ~C;
..l.'_'U

pass·ou en t~o .:':(

~esponde~ por mais da metade das estruturas secundá~ias do

esqueleto polipeptidico da toxina (Tabela 10).

Um ,3umen to no conteúdo de folhas 13 indu.zido por

diSSGluç~o foi detectado na molécula de 8-lactoqlobullna por

FRUSHOUR e KOENIG (1975) através da intensificaç~o da banda

Raman a 1240 cm-~~ caracteristica de estruturas em folhas 8.

A análise semi-quantitativa dos espectros Raman de ,:;(-

bungarotoxina (THOMAS et alii~ 1986) indicou um aumento da

o~dem de 5 vezes no conteúdo de estrutu~a secundária em

assim poderia se aplica~ ao caso das fosfolioases estudadas

ocorre permanece ainda no campo das especulaç~es. De acordo

teo~

possa

transiç~otal

suge~ido que a

obse~vad.3. após

para proteinas globulares

solventes

de estrutura desordenada no

movimentos da cadeia polipeptídica

aleatória _ folhas

proteinas em

aspecto geral

nas quais esse percentual apresentou-se na

(1983)

(FRUSHOUR e KOENIG~ 1975). Essa generalizaç~o

pa~a a proteina em soluç~o compa~ado ao

50 a 65%. O mecanismo pelo qualfai;.:21. de

neste tra.ba 1 ho ~

disso.luç~o de

folhas f3

transiç~o espi~al

devem esta~ associados a rotaç~o~ estiramento ou deformaç~o

de ligaçôes covalentes. Mudanças envolvendo ligaç~es únicas

da molécula dariam origem a movimentos extremamente grandes

estado sólido

com CREIGHTON

consti tuil- um

contendo um grande percentual

apresentado para a forma c~istalina. Foi

na molécula como um todo e portanto muito improváveis num

!neio viscosCl. Deve-se ent~o supor que os movimentos de

diversas ligaçbes estejam de alguma forma coordenados~ de

modo 21. produzir movimentos mais plausiveis. Medidas de

tempos de relaxamento obtidos através de NMR de .1.3C tem

movimentaç~o dos vários segmentos de uma proteina em r2laç~o

cosic~o dentro da molécula. A sistemática ocor~€ncia

permitido uma

.3. 1_:;Lt~,

melhor compreens~o da possibilidade de



de valores mais baixos cara os tempos de relax~mento de ~~C
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em regi~es terminais de cadeias laterais em

regi~es mais próximas ao esqueleto polipeptidico (GLUSHKO et

alii~ 1972) reforça a idéia quanto à necessidade de algum

tipo de coordenaç~o de movimentos. Medidas de constantes de

difus~o entre terminaçôes da cadeia polioeptidica evidenciam

a resistência que a cadeia proteica oferece ao movimente de

suas pontas. Os resultados desses estudos~ obtidos a partir

de experimentas de dinâmica de transferência de energia

fl\_lorescente (CREIGHTON~ 1983) indicam aue~ apesar de 5Lla

aparente estabilidade, diferentes grupos numa cadela

polipeptidica de conformaç~o n~o regular chocam-se cerca de

10~ a 10· vezes por sequndo~ o que pode representar uma via

para eventuais rearranjos. A transiç~o que gera estruturas

em folhas B parece n~o ser bem compreendida. devido

sobretudo à ausência de um bom sistema -modelo com o qual

estudar o precesso. A literatura refere a formaç~o de

grandes estruturas insolúveis compostas de diversas cadeias

polipeptidicas~ como comportamento mais característico para

a formaç~o de folhas B em polipeptídeos sintéticos

(CREIGHTON, 1983). Em altas diluiçôes. essas estruturas se

formam intramolecularmente porém a velocidades muito baixas~

da ordem de segundo-minuto. A n~o ocorrência de eventos de

nucleaç~o no processo foi indicada por AUER e PATTON (1976)

para o sistema poli(L-Tyr). No entanto~ as mecanlsmos

envolvidos nesse tipo de mudança conformacional s~o

controvertidos e parecem depender fortemente dos sistemas

considerados (HARTMAN et alii~ 1974).

em raz~o do limite

concentraçôes deEm nosso trabalho, utilizamos

proteina da ordem de 10-2 M (~20% p/v),

de sensibilidade da técnica Raman. Apesar de tais

concentraçbes , que poderiam ser consideradas altas do ponto

de vista bioquimico. observou-se a transiç~o espiral

aleatória ~ folhas 8 como transiç~o predominante resultante



("i
'_J n~o I~esul tau

aoarentemente em diminuiç~o da solubilidade da amostra.

Levando-se em conta o fato de que em nossos sistemas a

transiç~o conformacional se deu por passagem para a fase

aquosa~ é de se considerar o papel que as moléculas de H2 0

possam assumir na estabilizaç~o da estrutura estendida em

folhas [3 para os casos estudados. Um oLltro Don to ,:C<. 5·e

considera.r é aquele referente a fatores cinéticos e

termodinâmicos envolvidos na definiç~c da estrutura fin~l

adotada pela molécula prateica sob condiç~es estabelecidas.

Sabe-se que as proteínas s~o capazes de organizar sua

Um cálculo do tempo necessário para que uma

cadeia oolipeptidica com 100 resíduos

até

possapor e:-:emplo

ccm formaçtlespossíveis

em escalas de tempo da ordem de

a.stodas

10-3 S.

e:-:perimentar

confQrmaç~o tridimensional

eventualmente atingir a de menor energia livre levaria a um

valor médio de 10Q~ s, ou 1077 anos, segundo CI~~E I GHTON

(1983). Portanto, a contormaç~o observada certamente n~o é

aquela de energia livre mais baixa, mas simplesmente aquela

mais (~stável dentre 21S conformaçt!es cinetic.~mente

acessíveis.

E possível encontrar-se na literatura um suporte

teórico mais bem estabelecido para a transiç~o espiral

aleatória ~ a-hélice, a qual foi também detectada em nossos

sistemas, embor'a em menor grau. O mecanismo de "nucleaç~o-

=ipperillq"~ proposto por ZIMM e BRAGG (1959) e por LIFSON e

tem sido usado na descriç~o desse tipo de

transiç~o, embora tal enfoque leve em conta transiçtles em

soluç~o, n~o necessariamente associadas a mudanças de fase

ou a processos de dissoluçâo. !\lesse modelo. = E~tapa

energeticamente mais desfavorável e mais lenta é a iniciaç~Q

da hélice t-'a par_~r de uma regi~o de espiral aleatória . O

subsequente aumento da hélice a partir deste núcleo é rápido

e r'elativamente ·favorecido. {~ iniciaç~o da hélice pode se



dar em qualquer parte na espiral aleatór12, mas o seu

=rescimento ou desdobramento somente ocorre nas extremidades

das hélices e nunca em seu interior. Embora aparentem ser

e desfazendo-se numa

estruturas rigidas~ as a-hélices s~o

dinâmicos em soluç~o~ estruturando-se

em geral sistemas

velocidade de 10~-107 vezes por segundo. A dificuldade de

iniciaç~o de uma hélice pode ser entendida

considerando-se dois fatores: a) a baixa concentraç~o

efetiva dos residuos envolvidos nas pontes de

hidrog&nio (residuos em posiçOes relativas 1 e 4) quando

ainda n~o se tem nenhum primórdio de hélice, em

contraposiç~o ao observado quando um dos residuos já está

fixo~ ou seja, quando já existe um núcleo helicoidal; b)

interaç~es desfavoráveis entre dipolos com mesma orientaç~o

(representados pelas ligaç~es peptidicas) observadas quando

da formaç~o do núcleo da hélice. No subsequente crescimento

da hélice, interaç~es entre cauda e cabeça dos dipolos

compensam esses efeitos desfavoráveis de alinhamento.

N~o é possivel se saber a partir dos espectros

vibracionais se o aumento no teor de estruturas secundárias

se deu como uma expans~o de regi~es já estruturadas na

molécula ou se através de novos núcleos de estruturaç~o. Em

qualquer dos dois casos, no entanto, é certo que regiôes de

estrutura aperiódica ou nâo regular contribuiram para a

evoluçâo do novo padr~o conformacional secundário , uma vez

que o teor representado por essas regi~es é drasticamente

reduzido por dissoluç~o.

Para a CdtPLA~~ alguns resultados de dicroismo circular

(CD) sâo disponiveis e indicam os seguintes percentuais de

estruturas secundárias para CdtPLA 2 em SOlUÇa0: 18% 0

hélice. 37% folhas P p 45% espiral aleatória. O teor de

estrutura em folhas 8 é comparável ao obtido em nosso

trabalho (Tabela 10), porém as estimativas de HANLEY

(1979) para as regi~es em a-hélice indicam valores mais



baixos que os nossos. A propósito desse fato. é interessante

notar que BAILEY et alii (1979) numa análise conformacicnal
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de mioto:: ina. que a estimativa de conteúdo

estrutural secundário por CO pode levar a baixos valores

para o teor em a-hélice. HANLEY (1979) assinala que o

conteúdo conformacional de CdtPLA2 calculado por CD está em

evidente con tr.ad iç~o com o calculado por dados

cristalográficos de raios X para PLA 2 pancreática bovina,

uma enzima homóloga em que 50% é representado por a-hélice,

101. por folhas 8 e 40~~ por I:?spir.al aIea.tória. o aLltor

especulou que tal discrepância poderia ser atribuida a

possíveis relações estruturais entre uma tÓ::ica e

outra atóxica de duas enzimas homólogas. Na verdade, n~o se

pode deixar de considerar a possibilidade de que o baixo

teor de folhas 8 na enzima bovina cristalina est2ja apenas

refletindo uma tend~ncia geral da molécula de PLA 2 no estado

sólido. A aparente contradiç~o seri.a ent~o
. 1

s~mp ... es

conseqLI~ncia da transiç~o con1ormacional da f:Js fo I i p·ase

associada à mudança de estado fisico.

ppF'LA~, em valores de pH correspondentes a

condições de denaturaç~o (pH 11,5 e 2,5) foi observado que o

conteúdo de estrutura secundária mostrou-se de nivel

comparável àquele observado em soluç~o aquosa ou em soluç~o

neutra em tamp~o fosfato (Tabe lê.'1 10) • Embora uma leve

tendência em relaç~o a um decréscimo no conteúdo de

estrutura secundária regular tenha sido observada nesses

sistemas, parece evidente que a maicr parte da arquitetura

estrutural secundária se manteve inalterada sob condições em

que a enzima já tem sua atividade comprometida. Este fato é

consistente com Q alta estabilidade estrutural descrita na

literatura para a fcsfolipase A2 em soluçao~ para 2 qual a

presença de numerosas pontes dissulfeto (seis em pp(Pro)PLA 2

e sete em CdtF'LA 2 ) certamente contribue. As pequenas

f I LI tLlaçe:les conformacionais observadas nas condiçtles

experimentais mencionadas (elo: tremas de pH) devem ser



atribuídas ou a um certo grau de flexibilidade estrutural da
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molécula como um todo. que se espe~a se.ja e:<ibidO por

proteínas em soluç~o~ ou a pequenas porém criticas mudanças

na estrutura do , ..
S~~lO catalítico da enzima~ ou mais

provavelmente a ambos. A inYestigaç~o espectroscópica da

molécula de CdtPLA2 através de técnica de CD (HANLEY~1979)

indica a ocorrência de mudanças estruturais reversiveis
associadas ao tratamento denaturante ácido da proteína. o
qual também interpretado como um reflexo de

flexibilidade estrutural sob esta condiç~o~ o tratamento
alcalino produziu. no entanto~ alte~açdes =onformacionais

irreversíveis neste caso.

Apesar da conhecida estabilidade geral da molécula de

fosfolipase em f ..Ol observado que e

em valeres de pH neutro e

respectivamente~ tem evidentes efeitos estruturantes sobre

ppProPLA2~ expressos como um grande aumento nos percentuais

de conformaç~o em folhas 8 e um decréscimo nos percentuais

de conformaç~o aleatória comparado ao que foi observado para

a proteína em soluç~o na ~ . ~ 1ausenC1a ue sa~. Um leve decréscimo

no conteúdo de a-hélice foi também observado (Tabela 10). O

papel dos íons cálcio como um requisito plena

atividade da fosfolipase pode estar ligado a esse efeito~ já

que mudanças conformacionais podem ser esperadas da
complexaç~o cálcio-enzima. Os resultados deste ~rabalhc

indicam que essas mudanças envolvem o nível secundário de

organizaç~o do esqueleto polipeptídico e s~o expressas

sobretudo por um aumento significativo no conteúdo de folhas

B. A espectroscopia evidenciou~ recentemente, uma
mudança estrutural secundária induzida por cálcio na
molécula de ª-lactalbumina, expressa por um aumento da

fraçào a-helicoidal e diminuiç~o no conteúdo de folhas

(HEREMANS e HEREMANS. 1988). No que se refere à molécula de

fosfolipase~ a induç~o de alteraçOes conformacionais pelo

cálcio é descrita para um caso bem ilustrativo: na molécula



induz uma modificaç~o estrutural na oroteina desbloqueando c

acesso do substrato ao sitio catalitico da enzima (KEITH e~

alii~ 1981 e BRUNIE et alii. 1985) .

I,

o papel dos í.ons .:õ\cetato sobre os par-âmetros

conformacionais da enzima n~o apresenta correlaçbes t~o

óbvias e n~o é desse modo facilmente compreendido.

propomos aqL!.i~ port:'.n to ~ hipóteses rel.:<.tivas ao

comportamento observado.

Ponte.s dissu.l frEteJ e inoe/os de estiramento S-l-i: Os

mã.>:imos de frequ·ência. do modo de estiramento

consistentemente centrados em torno de 510 cm- 1 , bem como a

aparência simétrica das bandas nos espectros Raman da.s

enzimas crotálica e pancr-eática sob diferentes condiçêles

experimentais permitiram concluir-se que as sete pontes

dissulfetc em CdtPLA~ e as se~s em ppPLAz e ppPr-oPLAz devem

apresentar uma mesma geometria. Conforme correlaçdes bem

es ta.be 1ec idas (SUGETA et alll, 1973) e já mencionadas

anteriormente neste trabalho , • .j..
t. 1. ,-em 2) ~

predominante para os segmentos CCSSCC é a gauche-gauche-

9 ",\UC hf? •

A regi~o de 2500 a 2700 cm-~ nos espectros Raman, onde

modos de estiramento SH seriam esperados, n~o evidenciou a

presença de bandas, o que foi tomado como indicaç~o de que

todos os residuos Cvs est~o envolvidos em Dontes dissulfeto.

n~o restando grupamentos sulfidrila livres.

Dublet:o da tirosina: a intensidade relativa do dubleto

Ie~3/Ia2a nos espectros Raman de CdtPLAz no estado sólido 2

em 501uç~o mostra um valor consistente de aproximadamente

1,17. Aplicando-se as equaç~es empiricas propostas por CRAIG

e GABER (1977) e corrigidas oor TU para a quantificaç~o dos

residuos de Tvr- enterrados e expostos~ calculou-se que 10



dentre os 11 residuos desse aminoácido encontram-se expostos
a

na superfície molecular.

F'ar'a pp (F'ro) F'LA:;l foi observada uma ligeira variaçao da

intensidade do dubleto em torno dD valor 1~25 para escectros

obtidos em diferentes condiçôes experimentais. Empregando-se

o mesmo procedimento acima foi possível cal cu I Cl.r-se que

todos os oitD resíduos de e:-:pDstos na

superficie molecular.

Os valores mais bai:-:os observados para o dubleto da

tirosina em deu terad.as (Tabe I 2. 11 ) é uma

consequência da diferença nas constantes de ionizaç~o para

um doador de próton mais fraco

para ligaç~o com o oxigênio fenólicc da Tyr do que a H20~ o

que leva a valores mais bai:·:os para a relaç~o de

intensidades Ie~0/Is30 em amostras deuteradas. Apesar disso~

as razeles observadas em nossos espectros ainda se encontram

na faixa de O~9-1~4~

c.adeias de Tyr.

referente à ocorré'ncii:1. e:·:terna de

Triptofano: em nossos espectros~ nenhuma linha a 1360

cm-.1. foi observada para das fosfolipases

ensaiad2"ls. A banda a 880 cm- i apresentou-se de modo geral

mal resolvida e sua ocorrência se deu mais como um ombro da

banda de estiramento C-C, a cerca de 900 cm-i~ do que como

banda isolada. As in tensidades relativas I S90 /1.1.44S

mos trarCl.m vCl.riaceles desare::: í \/eis com a.s

e:·: per imen t.ai s usadas. Essas características espectra.ís

observadas levaram à conclus~o de cue os três resíduos de

Trp em o residLlo único desse aminoácido

molécula de est~o expostos à superfície

influenciados por mudanças de estado

físico~ pH~ presença de Ca 2 + aLI íon acetato~ dentro dos

limites das condiçeles experimentais empregadas.



Es t i r-a:tn,~ntCJ L~-.5: as bandas eventualmente atribuiveis a
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ess~ls vibi"açeles (regi~o 600-750 cm-~) acresentam-se com

baixa intensidade e sua resoluç~o é ainda dif~cultada por

relaç~o sinal/ruído desfavorável. Come) foi \/isto~

grupos metionina como cistinas podem gerar esses modos

vibracionais de tal modo que proteinas contendo ambos

ostipas de i"esíduos~ como é o caso das fosfolipases aqui

estudadCl.s ~ s~o mais dificilmente analisadas quanto

conformaç~o de seus grupos -C-C-g-. Concluimos portanto que

a tr i bLliç~o inequívoca desses modos (?nccn tr'3.-se

prej ud iC,.3.da ~ de modo semelhante ao observado

Os resultados dos estudos efetuados com as fosfolipases

c-s- das moléculas.

to:-:ina Y = As observaçôes parecem t:3.mbém aqui apont.3.r p2l.l-a a

coexistência de conformaçeles distintas para os segmentos -C-

recentemente publicadosrelatados foramAz aqui

alii~ 1988 a~b~ 1989).

Interaçôes enzima/substrato e seus análogos:

modelos para a interaç~o lípide/oroteina

ES,Dt:C:t ros .Raman c'e" de

dodecilsulfato de sódio: Embora em nosso trabalho tenha-se

focalizado primordialmente o efeito do lipide sobre a

proteína e n~o o inverso~ julgamos oportuno introduzir aqui

algum comentário sobre os espectros Raman de lipides obtidos

(figuras 16 e 17).

Os espectros vibracionais dessas moléculas ou de

moléculas assemelhadas~ tais como surfactantes~ apresentam

duas principais regieles as quais refletem características de

conformaç~o de suas cadeias hidrocarbOnicas (LIS et alii,

1976a,b e MENDELSOHN e MAISANO~ 1978):



a.) 5. 11()C) cm-:t.

representativas de modos de estiramento C-C da cadela

hidrocarbOnica e. no caso de fosfolioides~ também do modo de

estiramento simétrico P0 2 • As bandas a 1100 cm-~ incorooram

o estiramento C-C para conformaç~es all-tr2ns~ como no caso

de sistemas gel-cristalinos e modos C-C de regi~es contendo

lig~çbes çauche-qauche • A relaç~o trans/gauche em que as

ligaçôes C-C podem ocorrer pede ser inferida da variaç~o de

algumas intensidades relativas a frecuâncias características

rlE?SSa reg i~o.

b) ,~ reqi~o em torno de 2900 cm- 1 contém vibraçbes de

estiramento metila e metileno. A 128eo /1=:850 é

sensível à ocorrência de rotâmeros gauche no fosfolipide.

Por ser sensivel ao empacotamento lateral das moléculas de

lipide~ é usada como medida da fluidez

hidrocarbOnicas nesses sistemas.

Uma terceira regi~o de interesse é indicada Dor SPIKER

(1975) a 700-800 =m-~~ correspondendo a vibraçbes

de estiramento de ligaçôes C-N e grupos P0 2 das r2qibes

polares de fosfolipides.

um modelo inicial para o estudo preliminar de alguns

aspectos da interaç~o 1 ioide--proteina ~ mostrou-se muito

adequado estudos F:amél.n devido sobretudo

homogeneidade óptica. A escolha de SDS~

carregado negativamente. leva em conta a dependªncia da

interaç~o fosfolicase-lipide no que .~

~.

exist~ncia de cargas negativas no componente lipidico

(\./OLWEF:I< et

Para c sistema SDS/ppProPLA2 na relaçao molar de

mistura 2~5/1 (figura 8 c~d)~ os resultados da análise

espectr':3.1 RCl.man



regiôes de coniormacào secundária 3periódica se reorganizam
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por interaçào com a tTIolécula de surtactante~ levando a {1m

conteúdos de a-hélice e folhas 8 na proteína. A3umento nos

razào molar de mistura empregada corresponde a Llm estado

monomérico para os complexos estLldadas~ para os quais se

demonstrou a ocor~ência de estruturas oligoméricas em razdes

molares SDS!ppProPLA~ mais altas (HILLE et alii~ 1983). Esta

razào corresponde também aproximadamente ao número de sitios

de alta afinidade para um derivado do ácido palmítico

marcado com nitróxido (ácido 5-doxilpalmitico) na molécula

de CdtPLA 2 , cara a qual outros sitios de menor afinidade s~o

observados ra=~es molares lirJide/or-oteina mais altas

(RADVANYI et alii. 1985).

o aumento observado no valor da constante C para o

sistema SDS/ppProPLA 2 (relaç~o molar = 2.5)

calculado para a proteina na ausªncia de lipide (Tabela 10)

foi interpretado com base em algumas consideraçbes do método

original de LIPPERT et alii (1976) . Segundo elas~

intensidade da banda a 1448 cm-~, atribuída a uma combinaçao

número desses grupos presentes na proteína

de deformaç~es

proporcional ao

de qrupos C-H e seria diretamente

somente no caso de suas vibraç~es de deformaçào terem a

mesma amclitude. Este fato explica a falta de

observada entre esse parâmetro e o número de grupos CH~ e CH

presentes na proteina. Foi no entanto observada~ para uma

dada proteina~ uma tendência de aumento no valor cesse

parâmetro com quantidades decrescentes de solvente

hidrofilico. Inferimos dessa observaç~o que altos valores

(considerados em

representada

re'fer@ncia)de C

corresponder iam uma

relaç~o a

situaç~o

um valor de

por grupos

hidrofóbicos CH~ menos densamente agrupados na molécula

o~oteica~ em outras palavras. mais expostos á superficie~ já

Traca. Valores

Que a inter'ferência do

baixos de

meio hidrofílico

C refletiriam

nesse caso é mais

a situaç~o oposta~

aquela na qual uma banda CH 2 menos intensa estaria associada

a interaç~es hidrofóbicas aumentadas~ com consequente maior



pro:<imidade ent~e grLlpas CH 2 em reqi~2S irlte!~nas da tTIolécu13
o

proteica, induzidas pelo meio hidrofilico pr-e"v'alente 11

observado aumento no valor de C para o sistema SD8/ppProPLA z

(r.m.=2,5/1) em relaç~o àquele calculado para a proteina

pu r-.':3. .i n d i c '::.~ por-tan to que a presença do SOS é capaz de

induzir uma abertura da molécula de proteína de modo a expor

I;) rUDos CH:z mais internos tornando-os disponíveis cara.

in teraç.~o com grupamentos similares da !TiQ 1 éCLí.l a do

surtactel.nte. Esses resu 1 tados. s~o compatíveis com

observado por

novos sítios

1979) .

~3C NMR para a interaç~o albumina/80S, em que

proteína/surfactante resulta na exposiç~o de

hidrofóbicos para interaç~o (INOUE et alii,

Nossos resultados indicam que n~o houve mudanças

significativas no que se refere à geometria das Dantes

dissulfeto e microambientes dos resíduos Tvr e Trp para o

sistema SDS/ppProPLA2 (relaçao molar = 2.5)

proteína isolada. Alteraç~es na conformaç~o dos segmentos

esse de soroalbumina bovina foram observadas por interaç~o

dessa proteína com surfactantes (SOS e brometo de

tetradeciltrimetilamonio)~ resul tê.~ndo em aumento da

popu la.ç~o das conformaç~es ggt os grupamentos

mencionados. Mudanças nos microambientes de resíduos de Tyr

foram também observados (AOKI et alii, 1982).

Um sistema SOS/ppProPLA 2 com raz~o molar .+ .
10~

ta.mbém '?nsa.i·:3.do ( figura. 18). As concentraç~es utilizadas

foram de 20% (p/v) tanto para u surfactante como para a

proteína. Embora tenha sido obtido o espectro Raman do

sistema também em meio de ~H20 (Figura 18) • a análise

ouantitativa do conteudo conformacional para esses sistemas

ficou prejudicada em raz~o do fato de a banda a 1448 cm- 1

incorporar vibraç~es referentes a grupos CH 2 do SOS~

juntamente com aquelas oriundas da proteina. No en tem to ,

através de uma apreciaç~o qualitativa do espectro, foi



passiv21 obse~va~-se ~ue a int~nsldace relativa da banda a

17(~

1250 cm-:L no modo amida 111 foi algo afetada cela presença

do sur-fact..ante. Os valor-es r-egistradcs para as intensidades

dessas bandas r-elativas à intensidade da banda de respiraçào

de; anel da Phe for-am: n.;:l. ,3u':5énc i<:<. do

= 0~63 e na presença dele, I~2~o/I~oo~ = O~80.

Embora esse aumento seja talvez significativo. n~c se

obser-va. a mesma variaç~o, por exemplo~ na banda a 1655 cm-~

no espectro do sistema. deu ter-.:?do ~ nem tamooucc na banda a

r-eferente a estira.men·~o de regiees

helicoidais, as quais mantem suas intensidades r-eI a.tiv.;:l.s

inalteradas. N~o foram tamoouco de

f requé'nc ia ou intensidade par,::. bB.ndas re I a t~ v·as a. cadeias

later-ais de Tyr~ Trp ou pontes

o .sistema fosfatidilcolina/ppProPLA 2 : a banda de

,::stiramento C-C a 935 cm-L~ típica de Q-hélices~ apresentou

mudança em sua intensidade re 1 e" ti V.;:l. :.JLlan d o

fosfolipide (figura t 9) • Tom.;:l.ndo-se como de

in tensidade 21.S IJandas de anel da Phe a 1005

a banda de deformaç20 angular dos grupos metil~nicos

a 1448 cm- 1 , tem-se os seguintes valores:

e I <;>3:5/ I .1.44e = para proenzima. !'la. de

fosfolípide e 1...:S:5/1 100:5 = 0~85 e O~81~ na

presença do fosfolípide. A intensidade da banda a ca. 1650

cm-1~ também característica de Q-hélice~ n~o foi utilizada

neste caso oor-que encontr-a-se sobreposta 03.0 modo de

deformaç~o angular da j-bO; a. banda típica de .;{-l-1é 1 ice no

modo amida II I encontr-a-se ta.mbém ma.l nos

,=spectros.

A induç~o de estr-uturas helicoidais em proteínas ou

alguns e:·:emplos r-ecentes. CARRIER e PEZOLET

polipeptídeos

liter-atur-a em

pel.a presença de lipides é indicada na

(1986) evidenciaram por espectroscocia ~aman a fOrmaç~o de



po.1 i ( L --:L i ';5 i n ,3. ) po,'" ::OiT1

(dip'31mitoil 'fosfatidil :::lI icer-::;l ) • i1ANTUL I N !2 t ( 1 ':"786) ~

utilizando dicroismo circular, relatam aumento de estrutura

em a-hélice em apoliccproteína AI (o comconente majoritário

que compé'je 8. lipoproteína de alta densidade do pla.sma

humano) induzido pOi~ sua. com DMPC

(dimiristoilfosfatidilcolina)~ com a qual

:=spontaneamente.

21,3. se associa.

Apesar de se mostrar útil no e~tudo da interaç~o

1 í pide-prote:í.n<3 et alii, .L987~ TAF\{~SCHI e

l"1ENDELSOHN ~ 1 '180 ~ AO~::I et -. 1 .; ,
.=~ .J. .J,.. .J.. ~ 1982) ~ a técnica vibracional

Raman defronta-se com dificuldades ligadas basicamente a

dois pontos: problemas de espalhamento elástico~ decorrentes

de inomogeneidade óptica das amostras e complexidade da

análise dos modos vibracionais para sistemas mistos,

sobretLldo de mac romo 1écu.]. 21.S ~ os qua.is frequentemente

aparecem sobrepostos nos espectros. possibilidade de

manipulaç~o
. . ,compLl'eaCl.OnaJ.; com recur'sDs que permitam 21.

obtenç~o de espectros diferenciais, cor exemplo. terna mais

promissor o futuro da utilizaç~o da técnica vibracional em

investigaç~es nesse campo.

As indicaçe:les port.anto de mudança conformacional

secundária da ppProPLA2 no sentido de aumento do teor de a-

hélice por interaç~o com o fosfolípide devem ser tomadas com

caLltela~ levando-se em conta asoectos referentes à

resoluç~o de algumas

con -forma.c iona 1 .

b·9.n cJ 2'.: de i mpa r t~:n c i E;\ I I co. '::l.r!c.\ 1 .i. :·8

A análise conformacional quantitativa para esse sistema

efetuada oor n~o ter sido viável

espectro em meio deuterado.

Foi ainda observado Dara este sistema alguma variaçào

banda de estiramento 5-5 a ca.



~.:5.1() cm-.1.:I embor.3. nào tenham sido registrados deslocamentos

~ -:'''.'

de frequência ou mudança na simetria da mesma.

6.~J,,2. ;;spectos estruturais 2 sua 1 igaç2to com a.

n et..l roto:·: ic .idade.

05 resíduos de aminoácidos nas fosfolioa5es f~~

diretamente envolvidos na liqaç~o com lípides situam-se em

torna da cavidade da sítio ativQ~ formanda uma regi~o com

caráter hidrofóbico~ o chamado domínio da ligaç~o lipidica

(SLOTBOOM et alii~ 1985).

TSAI et alii (1987) observaram que fosfolipases A2 com

toxicidade pré-sináptica possuem nas proximidades dessa

regi2to um excesso de tr~s ou quatro residuos de aminoácidos

básicas comparado a enzimas n2to neurotÓxicBS. Esses resíduos

est~o agrupados nas circunvizinhanças da porçào N-terminal,

considerando-se o dobramento tridimensional da molécula;

localizam-se perta de pontes dissulfeto, o que indica que

sua posiç~o é relativ'3ment.e fi:-:a. A natul~eza desse "cluster"

básico, catiOnico~ é intensificada pela proximidade do Q

amino grupo da regiào N-terminal e pela momento de dipolo de

duas reqi~es de hélices vizinhas. Sua ocorrência se dá nas

proximidades de regi~es de alta hidrofobicidade~ quais sejam

aquelas envolvidas na int.eraç~o lipídica já mencionada.

Confrontando-se as informaçdes do trabalho de TSAI et

ali1 ( 1987) com os dados de sequência disponíveis para as

fosfolipas2s A2 aqui estudadas, concluimos que os resíduos

de números 60 e 65 sào aqueles que contribuem para a

excedente de carga positiva na regi~o de dominio da ligaçào

lipidica~ na enzima crotálica em relaç~o à enzi~a

pancreática. Os residuos nas posiç~es indicadas s~o: 60

- Lys e Asp e 65 - Arg e Asn, para as enzimas

crotálica e pancreática~ respectivamente. Trabalhos
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