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RESUMO

Neste trabalho sao estudadas as míoglobínas de Aplysía

Brasi liana (MbApB) e da tartaruga marinha "Dermoche lis Coriacea"

(MbT) focalizando a transição ácida alcalina (TAA), a interaçao

com metais de transição e mudanças conformacionais induzidas -

termicamente com objetivo de observar diferenças estruturaís dês

tas miog lobinas.

= 5,83 e pK = 7,5 quando medida atra

3+
= 590nm). O espectro de EPR do Fe a

em g 1.

vés da absorção óptica (À

A TAA da MbApB possui um pK = 7,2 quando observada pe

3+
10 espectro do Fe

pH alcalino revela uma distorção rombica no campo cristalino do

ferro que esta de acôrdo com a ausência da histidina distalnes

ta proteIna. Além disso as linhas associadas à configuração de

baixo spin são bastante alargadas. Este alargamento de linha PQ

de ser explicado por uma flutuação no posicionamento da heme em

relação aos eixos de simetria.

2+ 2+ .
A MbApB forma complexos com o Cu e Mn . EX1ste somm

te um sItio de ligação para esses metais na proteIna. Este

t· 1m tIl' t 2+ 2+.10 provave en e envo ve 19an es comuns ao Mn e Cu p01S a

ligação é competitiva, indicando que o complexo com o cu2+ é
M 2+

. - 2+ n + 3-1
ma1S estavel do que com o Mn (KA =(11,5-0,8).10 M ). O 'com-

plexo MbApB:Cu2+ exibe uma transição dependente do pH indicando

- 2+ -
uma mudança na coordenaçao do Cu . Esta transiçao pode ser a-

justada teóricamente admitindo-se uma interconversão entre duas

formas, fornecendo um pK = 11,0. Observa-se também que a compl~

- 2+ -
xaçao da MbApB com mais de um Cu provoca desnaturaçao.

A TAA da MbT foi estudada por absorção óptica (pK=8,4)

3+ -
e EPR (pK = 8,3). Os espectros de EPR mostram que o Fe esta

num campo cristalino com simetria axial e distorção rombica. As

medidas de absorção óptica revelam pontos isosbéstioos pratica -
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-mente idênticos aos de outras mioglobinas e um espectro na re-

gião de Soret tipico de hemoproteinas que possuem a histidina

distal. Estes dados permitem antecipar que a MbT deve possuir -

os mesmos residuos de aminoácidos na região da heme que a Mb(II),

porem com a histidina E-7 ligeiramente inclinada em relação ao

eixo de simetria da heme.

As mudanças conformacionais induzidas pela temperatura

foram estudadas para a MbT em várias pH's. Esta proteína possui

uma cisteina em sua cadeia polipeptidica que permite a ligação

de um marcador de spin especifico para os grupos SR. Os resulta

dos obtidos através do espectro de EPR do marcador de spin e da

absorção áptica do Fe3+ permitem concluir que esta proteína ex~

be o fenômeno de pré-desnaturação e a transição da forma nativa

para a desnaturada é o resultado de uma seqüência de etapas in-

dicando que existem estados intermediários.
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ABSTRACT

The myoblobins of "Applysia Brasiliana" (MbApB) and of

the sea turtle "Dermochelis Coriacea" (MbT)are studied in this work

with special attention devoted to the acid-aIkaIyne transition

(AAT) , the interaction with transition metaIs and temperature

induced conformational changes in order to characterize struc-

tural differences in these proteins.

The AAT of MbApB has a pK = 7.2 obtained from the EPR

spectra of Fe3+ at g~= 5.83 and a pK = 7.5 obtainedfran optical
3+

absor:ption (À = S90nrn).'lheEPR Snectrum af Fe at alkalynepH shcws a

rhanbicdistortionof the ion crystalfield which is in agreementwith the

absence in this protein of the distal histidineresidue. The ESR lines

associated with the low spin configuration are considerably

broadened. This effect can be explained by fluctuations on the

heme position relative to the symmetry axis .

. 2+ 2+
MbApB forms complexes wlth both Cu and Mn only one

binding site is obtained for both metaIs in the protein. This

site probably has common ligands for Mn2+ and cu2+ as the

binding is competi tive, suggesting also that the cu2+ complex is

2+ Mn2+ 3 -1 2+
more stable thanthe Mn one (KA =:(11,S±O,8).lOM )The Cu :

MbApB complex shows a pH dependent transition probably related

to a change in the cu2+ coordination. This transition can be

adjusted assuming an interconversion between two different forms

w ith a pK =:11,O. Addi tion of more than one Cu 2+ ion per MbApB

produces the denaturation of the protein.

The AAT of MbT was studied through optical absorption

(pK =:8,4) and EPR (pK =:8.3). The EPR spectra show that the

Fe3+ ion is in a crystal fieldwith axiàl symmetry wi th rhombic

distortion. Measurements of optical absorption show isosbestic

, ---, "---"-,
BIBLIOTECA DO INSTliüTO DE F1S!(A E Q!!MiC/' DE S,A.O CARLO: • :JS,' ~

FI SI (A !'
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points practically identical to other hemoproteins with the

distal histidina presente Our data permit to anticipate that

MbT probably has the same aminoacid residues in the heme

region as Mb (lI) , and thÉit a slight displacement

E-7 about the heme symmetry axis is observed.

af the histidine

Temperature induced conformation~ changes were studied

in MbT at various pH's. This protein has a cysteine residue in

the polypeptide chain which allows the binding of a specific

spin label, a maleimide derivative. Our results from the EBR

spectra of the spin label attached to MbT together with the

optical absorption by Fe3+ lead to the conclusion that this

protein exhibits a pre-denaturation behaviour and the transition

from the native to the denatured forms in a result of a

sequence of steps suggesting the existence of intermediatestates.
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INTROOUÇAO

A associação de diferentes áreas do conhecimento hu-

mano têm-se mostrado uma profícua e interessante maneira de de-

senvolver a ciência. A Física tem dado vários exemplos de inte-

ração dos quais podemos citar a Física Médica, a Fisico-quimi-

ca, a Física dos solos, a Biofisica, etc. Em todos esses eXiempla:;

a aplicação do instrumental, métodos e acima de tudo, das idéias

da Fisica tornaram possiveis a solução de muitos problemas im-

portantes e solidificaram a crença de que estas idéias e teorias

sao amplamente aplicáveis.

Vamos aqui falar um pouco mais detalhadamente da in-

teração da FIsica com a Biologia ou a assim chamada BiofIsica.

Os problemas fundamentais da Biologia moderna podem ser resumi-

dos em três áreas. A morfogênese ou o estudo da formação das es

truturas supermoleculares, organelas celulares, membranas e o

problema da relação entre a forma e a função. A ontogênese ou

o problema da diferenciação e desenvolvimento dos orgânismos c~

plexos. Finalmente ternos a neurobiologia que engloba o estudo do

funcionamento do sistema nervoso e a decodificação dos sinais -

1-. (1)neuro OglCOS.

Em biologia, assim corno em outras áreas, o binômio -

forma-função desempenha um papel de destaque. Conhecer com pre-

cisão a estrutura de um determinado aparelho, órgão, célula ou

macromolécula implica muitas vezes em desvendar sua função, me-

cânismos de ação e princIpios de funcionamento.

Ao longo de sua evolução a FIsica desenvolveu um pre

ciso instrumental teórico e experimental para a solução de pro-

blemas estruturais até o nível atômico. Numa primeira aproxima-

çao e, portanto, natural que se tente utilizar esse arsenal na
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solução dos problemas relacionados com a morfogenese.

Inicialmente, a microscopia óptica foi suficiente, 

mas com o acúmulo de informações, novas teorias e um conhecimen

to mais detalhado das estruturas foram necessários (2). Essa e

volução atinge seu ápice com a cristalografia de proteínas onde

macromo1écu1as de até 120.000 da1tons de pêso mo1ecu1ar estão 

sendo resolvidas.

o conhecimento da estrutura da proteína "per se" pe~

mite urna série de especulações sobre o seu funcionamento. Com a

crista10grafia podemos obter "imagens" estáticas do que está a

contecendo, ou seja, geralmente temos uma sucessão de imagens 

truncadas do processo em estudo. ~ aqui que se faz necessário o

uso de outras técmicas experimentais. Tendo já uma noção preci

sa da estrutura molecular, uma série de experimentos podem ser

realizados para que tenhamos informações dinâmicas sobre o pro-

cesso.

Os problemas biofisicos são geralmente de tal compl~

xidade que não existe uma técnica única que possa resolver um

problema por completo. Geralmente, uma abordagem combinada de

várias técnicas e métodos se faz necessária. Dentro desta táti

ca, a absorção óptica e a ressonância paramagnética eletrônica

(EPR)-têm sido bastante utilizadas devido à sua complementarid~

de.

Tendo optado por um problema (estrutura-função) e um

conjunto de técnicas fisicas (EPR, Abs.Optica) que sistema estu

dar? Células? Membranas? Virus? Enzimas? Proteinas não Cataliti

cas? DNA? .. A lista é enorme! Sistemas complexos como uma célu

la devem ser evitados numa primeira aproximação. Isto nos leva

para sistemas mais simples como as macromoléculas. Dentre as ma

cromoléculas que possuem a sua estrutura cristalográfica resol-
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-vida, a Hemoglobina (Hb) e a Mioglobina (Mb) ocupam um lugar

de destaque. A Hb é um tetramero composto de 2 cadeias a e 2 ca

deias S, sendo que a cadeia S é bastante semelhante à Mb que
.-
e

um monômero. Logo, algumas propriedades da Hb podem ser compre~

didas a partir do estudo da Mb que é um sistema considerávelrnen

te mais simples. Além do mais, estas proteínas tem côr, absor -

vem no visível e ultra violeta, e possuem um átomo de ferro no

seu centro ativo que pode ser convenientemente colocado num es-

tado paramagnético.

A Mb apesar de bem mais simples que a Hb é bastante

complexa quando comparada com qualquer sistema usualmente estu

dado em Física. Seu pêso molecular é da ordem de 17.000 dalton~

possuindo aproximadamente 151 resíduos de aminoácidos. Logo, u-

ma abordagem a partir de primeiros princípios é pnaticamente im

possível. Felizmente existe o recurso ao estudo comparativo ou

empírico. Numa situação de tal complexidade, o que se tem a fa-

zer é induzir modificações no nosso sistema e observar o que a-

contece com as variáveis em estudo. No estudo da Física de de

feitos em cristais isto pode ser feito mudando-se a impureza ~

sente na rede cristalina. Na Biofísica Molecular isto é conseg~

do através da natureza, procurando-se moléculas mutantes numa mffi

ma espécie ou em espécies diferentes que possam fornecer novas-

informações, resolver ambigüidades e,consequentemente, aprofug

dar o nosso conhecimento do sistema em estudo. Assim, Hemoglobl

nas e Mioglobinas dos mais diferentes animais tais corno minhocas,

serpentes, moluscos, vermes, etc ... , além do homem, cavalo, ba-

leia, ... tem ocupado a atenção de bioquímicos, inicialmente, e

mais recentemente dos biofísicos. Esta antecipação dos bioquíml

cos é necessária visto que todo estudo biofísico a nível molecu

lar tem que ser precedido de um estudo bioquímico aprimorado, -

pois a matéria-prima do biofísico é o produto final do bioquíml
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-co, ou seja, proteína pura, caracterizada, etc.

Neste trabalho são estudadas mudanças conformaciona~

induzidas pela temperatura e pH na mioglobina de tartaruga mari

nha "Dermochelis Coriácea II (MbT) e do molusco Aplysia Brasilia""

na (MbApB) usando-se a técnica de EPR e absorção óptica. Estas

duas proteínas apresentam características marcantes. A primeira

possui um grupo SH titulável em sua cadeia polipeptidica e a

segunda não possui O resíduo de arninoácido Histidina na posição

distal de coordenação com o átomo de ferro. Estas peculiar ida -

des e as caracterlsticas da molécula de Mb serão discutidas de-

talhadamente no Capitulo I. No Capitulo II apresentamos os pri~

cipais aspectos teóricos para interpretação dos dados experime~

tais. As técnicas e materiais empregados são descritasno Capírulo

III. Finalmente, os Capitulo IV e V apresentam e discutem os re

sultados experimentais.

Todos os trabalhos já existentes na literatura rela-

cionados com Mioglobinffie Hemoglobinas levam-nos a crêr que qu~

do a história da Biofisica Molecular for escrita, estas protei-

nas estarão para a Biofisica assim como o átomo de hidrogênio -

esteve para a Mecânica Quântica e o silicio para o Estado Sóli

do. (3)
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CAPÍTULO 1

A MOLtCULA VE MIOGLOBINA

1-1 - Vu ClÚção GeMl

A mioglobina é a hemoprotelna presente nos músculos

responsável pelo transporte e armazenarnento do oxigênio necessá

rio às células. O oxigênio é capturado nos pulmões pela hemoglo

bina, carreado por esta até os tecidos e entregue ai à mioglobi

na para que esta possa transportá-Io e entregá-Io às células qu~

do necessário. Esta proteina aparece em grandes quantidades nos

músculos que possuem atividade rítmica, longos períodos de con 

tração e nos músculos esqueléticos de animais mamíferos que mer

gulham como a baleia, a foca e o hipopótamo, etc ...

o oxigênio molecular liga-se ao átomo de ferro pre 

sente na protoporfirina IX, que constitui o grupo heme responsá

vel pela côr caracteristica da molécula. A heme é o centro ati-

~ - -
vo desta protelna, tambem chamada de grupo prostetico.

Esta capacidade de ligar reversivelmente o oxigênio

de modo a liberá-lo quando a pressão parcial do dXigênio é baixa

é garantida por um imenso arranjo atômico que envolve a heme. Es

te arranjo é uma cadeia polipeptídica construída a partir da u

nião de aproximadamente 150 aminoácidos. Esta cadeia tem a forma

globular com urnafenda onde insere-seo grupo heme. Esta forma glob~

lar das proteínas advem do fato de que dos 20 aminoácidos exis

tentes alguns são hidrofílicos e outros hidrofóbicos. Isto leva

à que num polímero construído por resíduos de aminoácidos distri

buídos aleatoriamente a forma globular seja privilegiada, pois

permite que os resíduos hidrofóbicos (não polares) fiquem em po

sições não acessíveis à água e os hidrofílicos (polares) fiquem

expostos à estas minimizando assim a energia livre total do sis-
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-tema. Desta maneira a heme está inserida numa fenda em que os

únicos residuos polares presentes são duas histidinas que desem

penham um importante papel. Uma delas coordena-se através do ni

trogênio E: do grupo imidazol com o ferro e é chamada proximal

(F8), a outra situa-se do lado oposto à heme e não coordena-se

diretamente com o ferro. Quando a 6~ coordenação do ferro é ocu

pada por uma molécula de áaua, esta histidina (distal (E7)) for

ma ponte de hidrogênio com esta molécula de água.

Es tas são as ligaçõ=smais fortes existentesentre a heme

e a cadeia polipeptidica, as outras interações presentes são do

tipo hidrofóbico, portanto fracas. Devido à este fato a heme p~

de ser extraída da mioglobina com relativa facilidade. A figura

1 ilustra a estrutura tridimensional da molécula de mioglobina

de baleia. E uma molécula bastante compacta com dimensões de

o
43X35X25A, possui 153 aminoácidos, um pêso molecular de 17815

daI tons e oito segmentos helicoidais de comprimento variável. E.,ê.

tes segmentos são designados por letras de A à H, sendo A ose~

mento mais próximo do terminal amino (N-terminal) e H o mais -

próximo do terminal carboxílico (C-terminal). As regiões onde

ocorrem dobras são denotadas pelas letras correspondentes aos

segmentos adjacentes. ~ interessante notar que os resíduos de

prolina ocorrem somente nestas regiões de dobramento juntamente

com alguns aminoácidos que dificilmente formam espirais a heli

coidais como a serina e isoleucina. (4)

A estrutura tridimensional da molécula de mioglobi-

na e a mesma para as diferentes espécies estudadas até o prese~

te (o que reforça a idéia da relação entre forma e função). Is-

to sugere que apesar da microheterogeneidade na composição dos

aminoácidos alguns resíduos devem ter suas composições conserva

das na estrutura primária (sequência) de modo a determinar a es

trutura terciária da proteina.
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Figura I - Modelo da molécula de Mb mostrando os carbonos a, o

grupo hene e alguns residuosde aminoácidos.

A figura 2 ilustra a heme e sua vizinhança mais pr§

xima. O ferro coordena-se com 5 nitrogênios, sendo 4 dos grupos

pirrólicos da heme e um da histidina proximal F-8. A sexta pos!

ção de coordenação, ocupada na figura pela esfera hachurada, é o

sitio do ligante que no caso fisiológico é o oxigênio. Vários li

gantes podem ocupar esta posição. A tabela I mostra os mais im-

portantes e seus efeitos sobre o estado de spin e valencia do

ferro. (5)

O átomo de ferro na heme está num campo cristalino

de simetria octaédrica. Dependendo da intensidade do desdobramen

to do campo cristalino ~, que levanta a degenerescência dos orbi

tais d, podemos ter uma configuração baixo spin ou alto spin. A~

sim ligantes fortes, ~ intenso, como o CN fornecem uma configur~
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-ção de baixo spin e ligantes fracos como o F fornecem uma con

figuração de alto spin.

Tabela I

Ligantes que podemocupar a 6~ coordenaçãodo ferro na hemee o

efeito scbre a valência e estado de spin do caupasto resultante.

Ligante ValênciaSpin

°2

2+O

deoXi

2+2

NO

2+2

CO

2+O

H20

3+5/2
-

1/2OH 3+

F

3+5/2

CN

3+1/2

N3

3+1/2

A figura 3 ilustra os possíveis estados de spin para o

ferro na heme. ~ interessante notar que a mudança de estado

de spin faz com que o ferro saia do plano da heme em dire

çao a 6~ coordenação quando passa de baixo spin para alto spin.

Alguns destes ligantes tem um efeito estabilizador so

bre a estrutura da proteina. Assim o CN é bastante usado du

rante a fase preparativa, pois impede a desnaturação da pro

teína durante os processos, às vezes um tanto dr~ticos, de ex-

tração e purificação da mioglobina. Este 1igante pode ser faci1

mente removido através de tratamento com ditionito de sódio. °

CO também estabiliza a proteína, mantendo o ferro no estado de

valência 2+ (ferros~, no plano de heme (spin zero) mimetizando,



- 9 -

portanto, a ligação com o oxigênio. O NO tambem mimetiza a liga

ção do oxigênio com a vantagem de ser paramagnetico.

"

Figura 2 - A estrutura da hemecan as histidinas proximal (F8)
e distal (E7) a esfera hachurada é o sexto ligante.

(a) (b)

eg

s=i - (alto spin)2

s. :5-"2

5.-1-- (baixo spin).. 2

fERRICO (Fe~5+J. (3dJ5

C~J nn
Cb J [llJJJII[]
Ce J lDIITDJI]
FERROSO (Fe2+). C3d)6

Id) mJ + I +ill 5=2 - (alto.pin)
--rn--eg

··Ie·) [ill]JJJIJ
5=1
.-[[[]J-- t29

~t29

(f» [![[[[IL[J
·Alto spinBaixo spins=o - (baixo .pin) (so:5/2)(s"'/2)

Figura 3 - A oe1JPaçãodos crbitais d' pelos elétrcns do Fe2+
e Fe3+ (a) e o efeito do cc:mpocristalino ti no es
tado cE spin. -
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Um caso interessante de transição alto spin - baixo

spin é o da Mb-H20 ou aquometa mioglobina. Nesta mioglobina a

6? coordenação é ocupada por uma molécula de H20 ou OH depen

dendo do pH da solução. Assim a transição alto spin - baixospin

é dependente do pH. Esta transição pode ser esquematizada como

segue:

HH H

"I /° °
N

N NN/ Fe3+
/ -/

Fe3+ /

--
: N

I N •N

N N

Esta mudança é acompanhada de variaçoes espectrais,

a cor da solução passa de marrom para verde, que podem fbrnecer

informações sobre a transição do spin do ferro (transição ácida

alcalina) .

1-2)Os complexos de Cu2+ com mioglobinas

Os ions metálicos desempenham um importante papel

na ativação de várias enzimas. Cêrca de um terço de todas as en

zimas estudadas até o presente necessitam de um ion metálico p~

ra o seu funcionamento. Em alguns casos o ion faz parte da estr~

tura da enzima e estas recebem o nome de metalo-enzimas, em ou

tros ions funcionam como ativadores extrinsecos ligando-se à si

tios especificos. A ligação quimica no caso em que o ion faz

parte da estrutura geralmente é mais forte do que quando este é
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um ativador externo, o que exige processos relativamente mais

, . - ~
drastlcos pana a remoçao do lon estrutural.

Toda enzima é uma proteina, entretanto a relação in

- - ~ - ~ .
versa nao vale. Existem protelnas nao catalltlcas que desempe -

nham atividades de transporte de oxigênio (Mioglobina, Hemoglo-

bina, Hemociamina, etc ...) de elétrons (Citocromos), etc ... Em

todas estas proteinas o ion metálico também é essencial para o

seu funcionamento.

A mioglobina, que possui um átomo de ferro no seu

centro ativo, pode formar complexos com outros metais em outras

regiões. Isto de fato foi verificado quando da resolução da es-

trutura cristalográfica da proteína. Para resolver o problema -

da fase da onda de raio X difratada emprega-se um átomo pesado

(Hg), que ligado à algum sítio da proteína pode fixar a fase da

onda espalhada. Este fato abre uma perspectiva interessante que

- ~ ~
e a de complexar a protelna can lons e usçu-estes cano uma sonda es

trutural.

o cobre é um dos mais estudados ions de transição.

Este ion é extremamente lábil podendo formar complexos com grag

de facilidade, normalmente exibe absorção Optica, e mesmo com-

plexado permanece num estado paramagnético.

A complexação de cobre também tem sido estudada com

pequenos peptideos que formariam uma classe de sistemas modelos

para auxiliar na interpretação e análise dos complexos obtidos

com sistemas de pêso molecular alto como as proteinas extrinse-

camente complexadas ou as ptoteinas já naturalmente complexadas

como as "proteinas-azuis:'

Os principais grupos ionizáveis que podem atuar co-

mo ligantes do cobre ou outros metais de transição são os termi

nais amina e carboxilicos, anéis imidazol de histidinas, grup~

BIBLIOTECA DO INSTlfOTO DE rlSiCA E OUIMIC/, DE SÃO CARLOS. USP "
F J S I CA
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sulfidri licos de cisteinas, E-NH3 de lisinas, grupos fenólic'os

de tirosinas e ou guanidinas e finalmente nitrogênios da ca-

deia polipeptidica. Existem muitas possibilidades de coordena -

ção dependendo do número de grupos ionizáveis, comprimento da

d· H t (6)ca ela, p , e c ...

A interação de cobre com a aquometa mioglobina de

baleia [Mb(II) I foi estudada inicialmente por Gurd e Breslow (7)

e posteriormente por Gurd, Falk, Malrnstr~n e Vanngard (8,9), es

tes pesquisadores utilizaram amostras em solução de Mb(II) à iem

peratura ambiente e de nitrogênio liquido e através das técni-

cas de absorção óptica, EPR, potenciometria, etc ... estabelece-

ram que:

- 2+ 2+
1) Ocorre a complexaçao com o Cu e Zn. , esta rea

ção é competitiva sugerindo o mesmo sitio de ligação.

2) A variação observada do pH quando da ligação

1 C 2+ - . d l' -u e malor qUé a espera a caso ocorresse uma 19açao

de

sim

Dles. À pH = 5,0 pelo menos um oróton é deslocado

que à pH = 11,0 3 prótons são deslocados oara cada..

ligado.

enquanto

. 2+
Cu -

3) Grupos imidazóis fazem parte da coordenação com

o ion de transição formando um que lato.

4) Ligações com mais de um ion cu2+ induzem mudanças

conformacionais reversiveis. A estrutura da proteina é compati -

1 ~ 2+ve com somente um lon Cu .

2+, - ~
5) O espectro de EPR de um Cu llgado a protelna a-

presenta urna transição com o pH indicando urnamudança de coorde-

nação. O espectro à pH alto exibe urna estrutura superhiperfina

indicando a interação com nitrogênios.

6) Esta transição pode ser explicada pela composiçao
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de dois espectros, um caracteristico da coordenação à pH baixo e

outro da coordenação à pH alto. Existe então uma transição

entre duas formas de complexação com um pK = 8,9, ligeiramente

inEerior ao pK de transição ácida alcalina observada através do

espectro do ferro por EPR e absorção áptica.

Estudos de difração de raios X usando cristais de

2+ 2+ .
Mb (11) dopados com eu e Zn reallzados por Banaszak, Watson

e Kendrew (10) mostraram que os sitios de ligação dos dois ions

são vizinhos e três residuos de aminoácidos estão suficientemen-

te próximos de cada lon para possibilitar a coordenação com a

protelna. Para o Zn2+ estes reslduos são histidina GHl, asparagi

na GH4 e a lisina A14, para o Cu2+ são a asparagina GH4, lisi-

na A14 e histidina AIO. A figura 4 ilustra a região da protelna

onde ocorre a ligação destes metais. Esta descrição confirma a

competitividade dos lons e a participação dos grupos _imidazóis.

Recentemente foi realizada urna tentativa de refinamento destes 

dados pelo grupo de cristalografia do I F'0SC-USP(11)e os resultados

não foram positivos. O lndice de ocupação do metal aparentemente

e menor que o necessário para que se tenha urna boa resolução.Um

estudo complementar da intensidade do sinal de EPR em funçaõ do

volume mostrou que a difusão do lon se restringe à superflcie do

cristal.

Complexos de Cu2+ com monocristais de Mb(II) também

foram estudados utilizando a técnica de EPR. O estudo de mono-

cristais dopado~ normalrnent~ permite obter mais informações do

que os estudos com soluções congeladas, nestas últimas somente -

podemos obter médias dos parâmetros em estudo, o que é na maio-

ria dos casos indesejável.

Nascimento et aI (12) observaram a existência de dois

espectros de EPR isotropicos com parâmetros diferentes e três es



- 14 -

-pectros anisotropicos, correspondendo à 3 tipos distintos do

complexo Mb (11): Cu2+. Foi também observado interação superhi-

perfina com um nitrogênio e os parâmetros do espectro de EPR fQ

ram determinados por um ajuste com uma Hamiltoniana de spin com

simetria axial (Capítulo 11) calculada até 29 ordem. O quelato

(quadrado planar) formado entre o cobre e os residuos vizinhos

proposto esta na figura 5.

Fig. 4 - Localização dos íons de eu (Ir) e Zn(11) na molécula
de rniCXJlobina(ref .10)

Hélice A Helice A

o

Lisina A14

_---- CN

eu2+
A

I

/

••

I
C

""N~

I

H

H

I

'"
C

/ Asparagina GH4
'#

dobra GH 2+
- Quelato proposto para o complexo do eu can a Mb(11)

(ref .12)
Fig.S

~

/
C

\ .--c\
I N

N___.cl
Histidina AIO
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As características da MbT e MbApB

- MbApB

Apesar de não ter a sua sequência primária e nem a ~

trutura terciãria (tridimensional) determinada os estudos bio~m

, , , l' d (13) . '. d ., .mlCOS Ja rea lza os anteclpam uma serle e caracterlstlcas

interessantes.

Começando pelo fim, esta proteína apresenta o N-ter

minal bloqueado o que impede a participação deste resíduo na f~

mação de complexos e ou interação com ligantes externos. A aná

lise do conteúdo de arninoácidos mostrada na tabela li indica so-

mente a exist~ncia de urna histidina. Esta deve ser a histidina

proximal (His F8). Em outras proteínas onde a histidina distal

(E7) está ausente, corno na Mb de Aplysia Limacina (MbApL) e

na Hb de Chironomus Turnrni,a banda de absorção óptica na região

de soret (À-410nm) é bastante alargada e com um coeficiente de

extinção molar mais baixo do que nas hemoproteínas onde a His

E7 está presente. Isto de fato é observado na MbApB. Corno conse

quência desta mudança de hidrofobicidade na região da Heme o pK

da transição ácida alcalina também abaixa em relação às mioglo

binas que possuem a His F8, para a baleia o pK é 9,2 enquanto 

para a Aplysia Limacina e Brasiliana é 7,2.

Na tabela II também estão indicados os pK's de ioniz~

ção dos resíduos de aminoácidos quando isolados da proteína. A

tabela 111' ilustra a comparação entre os grupos de aminoácidos

presentes na MbApB e em outras famílias de globinas. Desta ta

bela fica evidente a alta porcentagem de residuos aromáticos

presente na MbApB. Quando comparada com a MbApL a MbApB difere

desm em residuos de Alanina e na presença de Tirosina que es-

tá ausente na MbApL.
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Tabela 11 ..,..Composição de aminoácidos obtidos para a MbApB.

Residuo Razão No1arPK dos grupos ionizáveis

Lis

13 10,0

Bis

1 6,0 ..,..7,0

Arg

4 12,0

Tri

3

Asp

19 4,0 - 5,0

Tre

2

Ser

12

G1u

8 4,0 - 5,0

Pro

7

Gli

12 ..,..

Ala

26

VaI

10

Met

3

Ileu

4

Leu

10

Tir

1 9r5 ..,.. 10,5

Fen

16

TOTAL

151resíduos



Wabe1a 111 - Comparação do conteúdo percentua1 de residuos de amino ácidos de diferentes mioglobinas.

Fonte de Mb ÂcidosBásicosAromáticosHidrofóbicos

(Asp+G1u)
(Lys+Arg+His)(Phe+Tyr+Trp)(Leu +Val+I le+Phe)

Ap1ysia Brasi1iana

18,414,217,2 28,8

Mo1usco.s

9,711,711,7 29,0

Insetos

9,612,512,5 30,9

Vertebrados

13,721,87,227,6 I--'-..)
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- MbT

A MbT foi recentemente purificada e pouca informação

se tem sobre a sua composiçao de aminoácidos. Alguns estudos 

cinéticos de ligação com o O2 e CO foram realizados pelo grupo

do Prof.MAURIZIO BRUNORI do IIInstituto di Chimicall, Facoltà

di Medicina - Università di Roma (14)que, sob este aspecto, re

velaram uma proteína bastante similar à Mb(II) e MbApB. Os pa

râmetros cinéticos e termodinâmicos não sofrem influência do

pH no intervalo de 5 à 8 e a reatividade em relação ao N3- e

F varia de modo semelhante ao encontrado para a Mb(II).

Entretanto esta proteína possui pelo menos urna cisté

na em sua cadeia polipeptídica com um grupo SH titulável. A o

corrência de cisteínas em Mb's é um fato raro. Este grupo nor

malmente é muito reativo, está relacionado com a complexação 

de metais e podemos ligar a ele um marcador de spin específico

corno a N-etil maleímida, iodoacetamida ou isotiocianato.
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CAPÍTULO 11

ASPECTOS TEDRICOS

11-1) A Hamiltoniana de Spin

o fenômeno de Ressonância Paramagnética Eletrônica

(RPE ou EPR*) pode ser observado em princípio para qualquer

sistema de elétrons que possue um spin resultante não nulo. O

caso mais simples desta situação é o de um elétron livre. O mo-

mento magnético

seu spin como:

~
~ de um elétron pode ser expresso em termos de

~ ~
11 = g Bs (1)

onde B é o magneton de Bohr e g é o fator de Landé para o elé -

trono

Na presença de um campo magnético a energia de inte

ração deste elétron com o campo magnético será dada pelos elemm

tos de matriz da Hamiltoniana:

-+ -+
H=-l1.H

Esta Hamiltoniana descreve o efeito Zeemann e a

(2)

sua

solução fornece as possíveis energias para o sistema. Para um -

campo magnético H na direção Z temos:o

H = -g BH mo s
(3 )

E (m) = -gBH ms o s

onde m são as possiveis projeções do spin ao longo do eixo des

quantização Z. O diagrama de energias deste elétron e

ilustrado na figura 6. A transição entre os dois niveis

se dará quando uma energia6E = gBH for fornecida ao sistema.o

Esta energia faz com que o momento magnético transicione de uma

* Apesar da sigla RPE ser a foma corretaem portUJUês,a forma EPR, oriun

da em inglês é mais usada no trato deste fenânenoe será por nós utiliza
da neste trabalho.
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posição paralela ao campo magnético H para uma posição antipao

raleIa a este. A energia 6E normalmente é fornecida através da

exposição do sistema a um campo de microondas de frequência fi-

xa perpendicular ao campo H que é adiabaticamente variado atéo

que ocorra a transição. Quando ocorre a transição o sistema ab-

sorve energia do campo de microondas e esta absorção ou ..uslial-

mente a sua derivada pode ser detectada por um sistema eletrôni

co apropiado que faz parte dos espectrômetros de EPR. A figura

6 sintetiza estas informações.

-

E=~
2

ms = 1/2

Campo Magnético (H)

ÔE=h\>=g(3H
a
Ct•..
Q)c
W

-

E =_ g8H

~

f
I2

X

~
ms= -1/2- oIao·a-

I
~

o I

"'-fi)

I
..a a

I

I

-
(H)

I IIIJIl _ hl.>I g---

~~I
----\1/ (3H

\.
~
-

(H)

Figura 6 - O desdobrarrentodos níveis de energia do sp.in eletrô
nico na presença de umcarrpomagnético, a foma da li
nha de absorção de energia dó canpo de microondae ::
sua derivada.
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Nem todas as situações possuem este nivel de simp1i-

cidade. Normalmente o spin resultante é diferente de 1/2, está

cercado por cargas elétricas e momentos magnéticos dos núcleos.A

interação do spin com o campo magnético resultante (externo mais

o produzido pelos núcleos vizinhos) depende do grau de mobilidade

da espécie paramagnética, etc ...

Devido ao fato de que nem todos os dubletosde Kramers

podem ter suas transições observadas por EPR, seja devido à ener

gia de transição demasiadamente grande ou pela baixa população ,

podemos atribuir um numero de spin efetivo para o sistema. Este

número ajusta-se ao espectro observado experimentalmente contor-

nado assim o primeiro obstáculo. À Hamiltoniana que faz uso des-

te spin ficticio chamamos de Hamiltoniana de spin (15). No caso

mais geral terá a seguinte forma:

+ D[S; - ~S(S+l)J + E(S~ - S~] + ...

-+ -+
+ 1iy h (t) •S

rtennosde potência]~aiar que 2 em S

( 4)

-+ - -
onde S e o operador de spin eletronico, S , S e S seus compo -x y z

nentes, A é o tensor de interação hiperfina, g é o tensor de in-

teração Zeemann, S é o magneton de Bohr, I é o operador de spin

nuclear, y é a razão giromagnética, h(t) é um campo magnético es

tocástico gerado pelos dipolos vizinhos ao spin, D e E são os p~

râmetros de desdobramento de campo zero associados ao campo ele-

trostático ao redor do ion .

.•. 3+
Para os lons Fe e C 2+ H '1 ' d 'u a aml tonlana e spln

pode ser simplificada. Estes ions usualmente situam-se num campo

com simetria axial no centro de um quadrado tendo um ligante em

cada vértice e em alguns casos também nas posições axiais.
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o isótopo mais abundante do Fe3+ não possui momento

magnético nuclear o que permite simplificar a expressão (4) for

necendo:

H = 6 [g I S H + gl( S H - S H ) J + D [s2- _13 S (S+ l)}+E (S 2-S 2)1/ z z x x y y z x y

(5)

2+ 
O eu nao possui os termos de desdobramento de cam

po zero, porem possui momento magnético nuclear com 1=3/2 o que

fornece urna estrutura hiperfina de quatro linhas. A expressao -

(4) (assumindo simetria axial) neste CqSO reduz-se à:

H =B[g/ S H +gl(S H +S H ) ] + A// S I +Al (S I +S I ) (6)/1 z z x x y y ~ z z x x y y

No caso de espécie paramagnética ser um radical, ou

mais especificamente um marcador de spin, a Harniltoniana (4) PQ

de ser reescrita corno:

H = B(g S H +g S H *g S H )x x x y y y . z z Z
-+ -+

+-hyh(t).S

+ A I S + A I S + A I S +
x x x y y y z z z

(7 )

o Último termo da expressão (7) é bastante importante -

pois e através dele que se pode obter informações sobre o esta-

do de movimentodo marcador e ccnsequenternenteda interação do marcador 

cem a sua vizinhança. Para os íons cu2+ e Fe3+este termo está contido na

largur a de linha.
3+

IX-2) O espectro do Fe

Para D»gBH a única transição possível na faixa de fre-

quência de ~ração dos espectrânetros convencionais de EPRé entre o du

bleto de KrélTlersde mais baixa energia can ms= ± 1/2 (Lms= ± 1) . A condiçã:>

de ressonância para a Hamiltoniana 5 pode ser colocada em termos de umfa -

tor g efetivo dependente do ângulo e ,entre a direção de quantização Z e o
(16) -

campoH , temos entao
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H =

hv
hv

( 8)
=

2 2 2 2 1/2g(8) 8 8 (g//cos 8+ g.l.sen e)

o espectro de uma amostra no estado de solução cong~
lada é o resultado da superposição de um grande número de espec-tros correspondentes a cada uma das possiveis orientações do ion

em relação ao campo magnético. O número de vezes que cada espec-

tro aparece é igual ao número de orientações magneticamente equi

valentes. Para um sistema completamente orientado ao acaso as 0-

rientações são equiprovaveis e o número de centros magnéticamen

te equivalentes depende somente de fatores geométricos (17).

A fração de ions dN que possuem um ângulo entre 8 e

8+ ~em relação ao campo magnético externo H será proporcional -

ao elemento de ângulo s&lido dQ = 1/2 sen8 d8,temos então:

dN = A(H)dH ~
= 2

sen8d8 (9)

onde No é o número total de moléculas e o~8~TI/2.

Fazendo uma ,mudança na variável de integração da e -

quaçao 9 temos:

A (H)
dN

= Nosen8
d8

(10)
= dH 2 dH

d8

pode ser calculado através da expressão (8)
forne-o termo ~

cendo: N

2 H 2

t (gij'2

g H
A(H)

ogo o
2

[( o H0_) 2 - glJ-1/2} (11)
= -~-

- g )
2

H3 l

TI

e para e = 2onde o valor de H para e = o é Hmax

H
=

hv

min
gJ.!3
.Os' termos

go e
H

o

Ho =

hv
go = _g# +2g.L

go B

e
3

hv

gÓ' B

tem a seguinte definição:

( 12)

e

A expressão para a absorção A(H) diverge para 8=TI/2,
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entretanto isto não se dá na prática pois mecanismos de alarga-

mento de linha violam a hipótese que foi adotada ao se deduzir

a expressão A(H) de que as linhas de cada íon eram infinitamen-

te estreitas •

. '" . 2+ , .'
A slmulaçao de espectros de eu em moleculas blOlo

gicas permite urna precisa determinação dos parâmetros experime~

tais. Vanngard e Aasa determinaram uma expressão para a deriva-

da da absorção num campo H . que leva em conta a forma de linhaa

(Gaussiana para sólidos e Lorentziana para líquidos) e a contri

buição dos pacotes de spin vizinhos ao campo H- • A expressão paa -

ra a derivada da absorção A(H) fica:

S(Ha) =J dA(H) = J AI (Ha-H) A(H) dH
( 13)

onde AI (Ha - H) é a derivada da forma de linha de absorção cen-

trada em Ha e H =
h'J
gB

Na figura 7 estão ilustradas a forma de linha da

absorção teórica, a forma de· linha real e a derivada desta últi

ma.

~ interessante notar que nem sempre temos a condiçro

g~ > g# . Esta condição acontece para as hemoproteínas devido à

grande distorção tetragonal (D»g(3H). Isto impõe um eixo de qu~

tização (Z) para o sistema que praticamente independe do campo

magnético externo. Numa representação vetorial para o spin te 

mos que o ângulo formado entre as direções de m = ± 1/2 e o eis
xo Z é o mesmo para H.L Z e H//Z. Entretanto a projeção de S na

direção perpendicular a Z é muito maior que ao longo de Z (fi-

gura8), isto leva a uma energia Zeemann maior para a direção

perpendicular que é formalmente explicitada atribuindo-se um

valor para gl maior que para g~ (18)
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'....

(.b)

Hmáx
. ,

Hmln

Figura 7 - Espectro de absorçãotIpica ele centros aleatóricrnente

orientados. (a)A linha oontInuaé O' gráfiooda equação

11 e a linha tracejadado sinal observadoexperimen 

talmentemostrando o alarganentode linha.Em (b) te

mos a derivadada absorção.

Nadiscussão acima o parâmetro E foi desprezado. E~

te termo origina-se devido a uma distorção rombica do campo cri~

talino que circunda o ion e leva a uma quebra de simetria no pIa

no da Heme fazendo com que as direções x e y não sejam mais

magnéticamente equivalentes. Este termo normalmente é pequeno

quando comparado à D e gSH e pode ser incluido no tratamento a
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H 1\ za

IDs = +1/2

(b)

z

Haiz

rrs = -1/2

ms= -1/2

.-,.Ho

rrs = -1/2

Figura 8 - A orientaçãodo eixo de quantizaçãona herne.

-cima corno urna pertubação. Os fatores g e g vão agora ser da-x y
- ( 19)

dos pelas seguintes relaçoes :

gix = 6 - 24 ~ D

gy=6+24 ~

( 14)

Dos fatores g no plano (x,y) (plano da Reme)) acima

a relação E/D pode ser calculada dando:

~=
D ( 15)

Definindo um sistema de eixos adequados, de tal for-

ma que 5 ~ 0,33, o grau de distorção rombica, ou rombicidade, 

do sistema pode ser definido corno (20).

% Rombicidade = 100% ( 16)
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~ 2+
10n Cu ocupam aproximadamente os

vértices de um octaedro regular, os 9 elétrons distribuem-se em

ordem crescente de energia pelos orbitais 3d. Devido à distorção

tetragonal deste campo octaédrico o orbital d 2x y2 , de
mais

alta energia, fica vazio. Este ion pode então ser tratado matemá

ticamente como possuindo um buraco de spin 1/2 com simetria a-

xial. O cobre possui spin nuclear I=3/2 que desdobra o espectro

em quatro linhas, dando origem à estrutura hiperfina, também com

simetria axial. Admitindo que os eixos do tensor A e g sao coin-

cidentes a Hamiltoniana de spin pode ser escrita como:

H = S ~J,/ H S +g..L(HS +H S )] + Ali I S +AJ (I S +I S ) (17)lI< z Z X x Y Y ff Z Z ~ x x Y y

o campo de ressonância para uma componente hiperfina

é dado por:

{-I = hv

gS

K

g S

( 18)

e o número quântico de spin nuclear (MI + 1/2, + 3/~

e

( 19)

com A~ e A~ em umidades de energia. Para se ter as componentes

do tensor hiperfino em unidades de campo magnético basta substi-

tuir Ah por gBAH e A~ por gBA~.

Para urna previsão da forma de linha deve ser realiza

do um cálculo semelhante ao mostrado na secção anterior. A equa-

ção 18 fornece a seguinte equação para
dH

-cre- :

dH
d8

sen8cos8
gB

2 _
- g-1l

(20)
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- 10 d' - d f' (21)A expressao com a nova con lçao para J:!. .lca :
de

A(H)
= ~rcose

2 I, g

_ (2 2 )

I g,1'- gl goBo
. 2g

2 2 2 2

+ ~ (g# Ali -gl Al
B 2K

(21)

e valem:

Os valores extremos para o campo magnético H ocorrem

TI

2
o e e =para e =

H(8=O) =

goHo
MIA,?'

g//

Sg#

H (0=Tr/2) =

g H

MrAl

(22)

o o gl

Bgl

Com g e H já definidos anteriormente.o o

A expressão 21 ajusta-se bem aos resultados experi -

mentais quando a anisotropia não é muito grande. No caso desta a

nisotropia ser expressiva deve-se corrigira expressão realizan-

- - - (22)
do um calculo de pertubaçao ate 29 ordem ,

Mr2 passam a ser importantes.

quando termos em

A função A(H) diverge quando H=H(n/2) e é abruptamen.. -
te truncada quando H=H(O). O espectro resultante é a superposi -

ção de quatro linhas (2Mr+l) do tipo ilustrado na figura 7. A fi

gura 9 ilustra um espectro tlpico de cobre em solução congelada

(espectro de pó). Os quatro picos de baixa intensidade estão as-

sociados com A~ e gij e os mais intensos com Ai e gl' Geralmen-
2+ ~ -

te nos complexos de Cu com protelnas o fator Al e pequeno nao

permitindo uma boa resolução nesta região.

Podem também ocorrer interações superhiperfinas com

núcleos vizinhos. O caso mais comum em proteinas é a interação ~

sotropica com nitrogênios, esta interação pode ser incluida a-

gregando o termo de acoplamento superhiperfino à expres-
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(18), onde a é o desdobramento superhiperfino e os valo n

res M; dependem do número de ni trogênios magnéticamente equiva

lentes de Mr.

AIL

Figura 9 - Espectro tlpico do eu++ a:::mplexadoem solução cooge

lado. Na figura estão ilustradasos parâmetrode EPR.

II -4 - MaIícadores de Spin

Os marcadores de spin mais utilizados são os nitróxi

dos (N-O). Estes radicais possuem grande estabilidade e a sua

quimica de sintese está bastante desenvolvida existindo cerca de

100 tipos diferentes. A estrutura geral deste marcador esta mos-

trada na figuralO. RI e R2 são radicais convenientes para propoE

cionar a interação com a proteina.

o sinal de EPR provem do elétron desemparelhado do 2

xigenio, como o isótopo mais abundante do oxigênio não possui m2

mento magnético nuclear o desdobramento hiperfino deve-se à inte
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-ração com o nitrogênio e pr~tons vizinhos, sendo a interação -

com o primeiro determinante visto que de 80 à 90% da função de

onda do elétron está confinada no orbital 2Pn do nitrogênio.

(b)

( a) z

Figura 10 - Esquemado radical ni tróxido (a) e definição
dos eixos moleculares do radical ni tróxido (b).

Resolvendo a Hamiltoniana (7) na ausência do termo
-+ -+

11 y h (E) . S ternos um triplete com intensidades praticamente iguais

e igualmente espaçado (23). A figura 11 ilustra o esquema de ní-

veis e o espectro obtido.

o espectro mostrado na figura 11 é o mesmo obtido P5!

ra um radical nitroxido em um solvente pouco viscoso corno água,

acetona ou metanol. Entretanto quando usamos um solvente mais -

viscoso ou resfriamos o sol vente inicial o espectro muda signi-

ficativarnente. A explicação para essa mudança vem do fato que. -

can umabaixa viscosidade o rnarcador rcrla can umafrequência suficientemente

alta para mediar
-+

o campoestocástico h(t) a zero e as anisotrcpias do
-+ -+

tensor g e Ã. A medidaque a viscosidade aumentaessa média vai se tornan-

do menosefetiva e ocorremas mudançasespectrais (figura 12). Os espectros
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ml

ms

+1
+1o 2-I

E
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A

o H Absorcão•
de RPE

dA

dH

o

I I

rAl
1--+

9
H P ri mei ra Deri vada

da A bsorcôo de RPE•

Figura 11 - Desdobramentodos níveis de energia do spin eletrô
nico 8=]/2 e sua interação cem o spin nuclear I =1
emfunção do campomagnético.
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pedem gm- caract8rizados s8gundoo grau d8 mobilidaoo. Na regiao de

fai~anamovimentos rápidos temos "frequencias de rotação" \)c

1010 < V < 5.108H e na região de movimento lento 5.108<v <107H•c - z - c- z

ÓH

.j)~
I
o

2

3

Te = 1,5.10 -9s

-9
4,0.10 S

-9
Te = 6,9.10 S

-9
= 70,6.10 S

Figura 12 - Espectrode um marcador de spin em solventes can

viscosidadesdiferentes.Pode-se observaro efei

to do tempo de correlaçãorotacionalscbre o espeE

tro.

Me Connel, Kivelsone Freed & Frankel, dentre outros (24) ,

desenvolveram teorias para a região de movimento rápido. A idéia

destes autores era buscar uma relação entre o tempo de relaxação

spin-spin (T2), e portanto da largura de linha, e os parâmetros

microscópicos como os tensores g, A e o tempo de correlação rot~

cional T • O significado preciso de T depende do modelo adotadoc c
para descrever o movimento do marcador, mas de um modo geral

-e

o tempo que o marcador permanece numa determinada orientação em

relação ao campo magnético.

A solução da Hamiltoniana (7) leva à seguinte fórmu-
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( 23)

deduzida com base nas seguintes hipóteses:

1) o movimento é isotropico;

2) a anisotropia magnétic~ 6v é pequena quando com-

parada com a frequência v, i.é;

Jll Ig -li 2 (g +gy) I6v = z x
11

« v

3) todos os mecanismos de relaxação, com exceção da

interação elétron-núcleo, são isotrópicos;

4) as linhas espectrais são bem resolvidas e nao se

-
superpoei

5) (TIA. )21S0
2

T C «1 onde A. = 1/3(A +A +A ) i
1S0 X Y z

6) a constante hiperfina é axialrnente simetrica;

-2 2 -2 4 CT B H
7) w «\« b , onde b=· 31T (Ali -A~) e w = ~

av . Após substituir os valores numéricos parac

frequência de operação do espectrômetro (Banda x, v ~ 9GHZ) e lem

Estas condições definem a região de movimento rápido

-10 -8 - .-
(10 S<T<2.15 S). A equaçao (23) perrn1te o calculo de T ou-C

~ ~
o tensor g, A,

brando que o valor de T2 de cada linha é inversamente proporcio

nal ao quadrado da intensidade da linha espectral podemos calcu-

lar as frequências de rotação do marcador usando diferentes li-

nhas do espectro (Mr = -1,0, +1). As frequências Vc calculadas 

desta maneira para cada linha valem:

1
T

C (+ 1)

=

82.10

~. o _ 1) 6Ho( h 1+ --

( 24)
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1
=

Te (-1)

Hz ( 25)

( 26)
Hz

i1H o

1. 2.1010

~~l - -
( --- - 1)

,h
-1

Onde i1H é a largura da linha central em gauss, h ,o o

h+l e h 1 são as intensidades das linhas e v = T -1 é a frequên- c c -

cia de rotação. A figura 13 define estes parâmetros.

h
o

1

Figura 13 - Definição dos parâmetros experimentais a serem

medidos para o cálculo de \! pelas expressCes

24, 25 ou 26.
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- -.". l'
Para a regiao de movimento lento nao e posslvel esta

belecer uma função que permita o cálculo de T diretamente ac

partir do espectro. Neste caso o espectro experimental tem que -

ser comparado com o espec~ro simulado ~êóricamêntê. Esta simula-

ção depende do modelo p~oposto para o movimento do marcador e

complica-se à medida que o tempo de correlação rotacional aumen-

ta.

(25) -
Goldman, Bruno eFreed propuseram o parametro S =

I
= A IA para caracterizar o espectro. O valor de A é a meia disz z z

tância entre as duas linhas externas do limite de rotação rígida
,

e A é a mesma grandeza para rotações lentas do marcador, a figuz -

ra 14 mostra a definição destas grandezas.

I
2Az-'il,

2Az, ,, II
I

I
I,

I
I

f

~2à' I

,
,It II I

ALTURA
I

II,

\~~
,,---;"/

\. \.

/
/IJ1/ r--H---t10 GAUSS

FIGURA 14- Superposiçãode dois espectrosmostrando a definiçãodos parâ
metros utilizadosna determinaçãode T. A linha continuare -=

presenta um espectroparciaJ..rrenteimobilizadoe a linha trace
jada canpletamenteimooilizado.

Verificamos que S é uma função monotônica de T , a R

figura 15 ilustra a variação de S cow TR para os modelos de difu-

são rotacional continua, de saltos ~ão correlacionados e difusão
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livre, com AZ = 32 G e largura pico a pico das derivadas igual

a 0,3 e 3 G. As curvas da figura 15 podem ser ajustadas pela ex -

-
pressao:

'[
R = a (l-S)b

A Tabela IV fornece a e b para os três modelos em

( 27)

função da largura de linha, o ajuste tem um erro de 2, 3 e 5% no

val?r de 1R para um dado S quando o cálculo é feito nos modelos

de salto, difusão rotacional e livre.

-r~--

0.151-

I " 11 , I

' I

l\

1111111 [

I

\

~010 I-

l
I

(1- S)

I

I

\ \ \ \ \

-1

I

\\ ~\ ""

~

0.05

I

000

Figu;rra 15 - Gráfico de (1-8) Em função de LR, ver Tabela IV.
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TABELA DI - Parâmetros para o ajuste de TR

Modelo de
ô-largura dea

bCurva
Difusão linha(G)

0,3

2,57·10-10
-1,78

A

3,0

5,4·10-10
-1,36

B
DEBYE 10-10-1,16

-5,0 8,52·
8,0

1,09·10-9
-1,05
-

0,3

6,99·10-10
C

LIVRE 1,10
10-9

D3,0 ·

0,3

2,46·10-9
ESALTOS NÃO

10-9

CORRELACIONADOS 3,02,55· F
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CAPÍTULO 111

MATERIAIS E MErOvOs

1) P~[pa~acão da MbApB

o molusco Aplysia Brasiliana foi coletado no lito-

ral norte de são Paulo (S.Sebastião) durante o verão. O músculo

radular foi extraido e conservado à baixa temperatura (49C). A

seguir o músculo foi triturado um tampão fosfato (pH = 8, O)

e o hornogeneizado foi mantido em repouso durante 6 horas em ba-

nho de gêlo com agitação intermitente para permitir a extração

- - ~ ~
da Mb do musculo. Apos esse perlodo a soluçao foi centrifugadae

o sobrenadante , contendo a Mb e contaminantes de baixo pelo m2

lecular, foi extraido. Para a remoção parcial destes contami -

nantes foi efetuado um fracionamento sucessivo com 50, 60 e 65%

de sulfato de amonio. O pH foi estabilizado em 7,0, ~laadiçãoCE

o _ 'v -

hidroxidode amonia,c a temp2raturaem O C. Apos cada adiçao a soluçao

permanecia em repouso por 30 minutos e o precipitado era coleta

- - o
do por centrifugaçao a O por 30 minutos a 5000 rpm. A MbApB e

obtida por fracionamento com sulfato de amônio à 95% de satura-

ção e o precipitado colorido coletado por centrifugação. Este -

material é diluido num volume
~ .

mlnlmo de ãgua e dializado

exaustivamente para eliminação de sal.

A MbApB assim obtida estã parcialmente purificada.

A MbApB assim obtida está parcialITentepurificada.A seguir a arrostra

foi cranatografadaem uma coluna de Dietilaminaetil(DEAE)-Celulose.Duas

fraçees daninantessão c:btidasà pH=8,1 e pH=7,O, exibe um padrão eletroféri

co de proteínapura e foi utilizadaneste trabaLl10(13). Este procedimeg

to de extração e purificação fornece a MbApB na forma aquo-meta

(MbApB-H20). Para as medidas de EPR as amostras foram concentra

das em polietileno-glicol (PEG) até uma concentração final de -
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-1 -1
= 13,8 em mM ).

A mioglobina da tartaruga marinha "Dermochelis co-

riacea" (MbT) foi extralda dos mGsculos esquel~ticos e purific~

da segundo o procedimento de Rossi-Fannelli (26) . Após uma puri-

ficação parcial através de precipitação com sulfato de amonio,

como mostrado na secção anterior, a proteIna foi convertida na

forma ciano-meta (MbT-CN) pela adição de KCN. A amostra foi en-

tão exaustivamente dia1izada à temperatura de 4°C contra agua

para eliminação do sal.

Seguindo-se à dialise foi realizada uma cromatogra-

fia em DEAE-Celulose, com gradiente de pH, eluida em tamnao TRIS

O,OSM, pH = 9,1. A fração principal obtida em pH = 8,8 foi ana-

lisada por eletroforese e mostra uma única banda, esta fração -

foi utilizada neste trabalho. A titulação desta fração com p-

-cloromercuribenzoato (PCMB) mostra a presença de um grupo SH

aC8ssivel.

Após a purificação total a amostra foi concentrada

com PEG até uma concentração final de lmM, calculada através da

-1 -1
absorção óptica em S40nm (ES40nm = lO,7cm mM ).

3) Redução e Oxidação da 6o~ma MbT-CN

o cianeto ligado à 6~ posição de coordenação da he-

me pode ser removido através da redução do átomo de ferro. Esta

redução foi realizada em meio alcalino (pH = 8,5), tamponado

com TRIS, adicionando ditionito de sódio numa concentração 3 ve

zes maior que a da proteina. Após cerca de 3 minutos de reação a

proteina adquire uma côr vermelho-lilás caracteristica da debxi-

mioglobina. A redução do ferro se dá com o cianeto ainda ligado
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à 6~ coordenação. Este composto ê inst&vel e dissocia-se em deo

ximioglobina e cianeto. A seguir a amostra foi cromotografuda

em uma coluna de sephadex G-25 sob centrifugação (para se evi -

tar a diluição da amostra) previamente equilibrada em pH = 7,0,

com tampão fosfato 50mM(27). A deoximioglobina foi oxidada pela

adição de ferricianeto de potassio, sendo o excesso eliminado -

por cromatografia nas mesmas condições acima.

A oxidação foi realizada com urna concentração de rer

ricianeto igual à da MbT para se evitar efeitos laterais como a

- .•. (5)
oxidaçao do grupo SH presente nesta protelna

4) P~epa~ação da MbT-f

A flúor mioglobina (Mb-F) foi preparada pela adição

de fluoreto de sódio (NaF) á uma solução de MbT-H20, até uma

concentração final 3 vezes ã de MbT-H20. A reaçao se processou

em pH neutro e o excesso foi eliminado por cromotografia em Se-

phadex G-25 como na secção anterior.

5) P~epa4ação da MbT-No

A nitrosil-mioglobina foi obtida através da
-

reaçao

da MbT-H20 com o gás NO. Este gás foi produzido reagindo-se áci

do nitrico (30%) com cobre metálico em vácuo. O gás NO gerado -

pela reação foi passado em água deoxigenada para lavagem e pos-

teriormente armazenado num balão de vidro. Para realizar a rea-

çao com a MbT-H20 utilizamos um tonômetro acoplado a um tubo de

quartzo de 3mm de diâmetro. A amostra era introduzida no tonôme

tro e a solução deaerada fazendo-se vácuo no sistema com uma

bomba mecânica (lO-3mmHg). ° gás NO era injetado na proporçao -

1:1 e agitava-se o sistema para facilitar a reação. Após alguns

minutos a amostra era transferida para o tubo de quartzo, sela-
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-da e congelada (-130°C) para a medida de EPR.

6) P~oeedlmento de m~eação

A MbT-CN foi marcada com um marcador de spin especi

fico para grupos SH. O marcador utilizado foi o 2,2,6,6,-tetra-

metilpiperidinoxil-4-maleimido (NEM*) cuja fórmula estruturales

tá ilustrada a seguir:

/:0

'\
N

~.

O

--o

Foram preparadas soluções estoques do marcador em acetona de

lOmM. O procedimento para a marcação consistia em colocar num

tubo de ensaio o volume adequado para obter-se urna relação fi-

nal de 1 marcador para 1 proteina e evaporar a solução de marc~

dor através de um fluxo de nitrogênio. A seguir a MbT-CN era a-

dicionada ao tubo e a reação realizava-se por um periodo de 8-12

- o
horas a 4 C.

Para eliminar o marcador livre a amostra era cromo-

tografada em Sephadex G-25 sob centrifugação como anteriormen-

te.

Para melhor caracterizar os sitios de ligação do m~

cador a MbT-CN foi pré incubada com ciuneto de sódio (Na CN O) ,

um bloqueador de N terminal, e com N-etilmaleImida durante 1

hora à 370C e posteriormente marcada com NEM*, como descrito a-

cima.

- 2+ 2+
1) Complexaçao de Cu e Mn eOB MbApB

Soluções aquosas de cobre e manganês foram prepara-
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-das usando o sal cloreto na concentração de O,lM. A complexação

2+ A ~

do eu com MbApB ocorreu na ausencia de tampoes, visto que na

região de interesse os tampões existentes competem com a mioglo

bina na formação de complexos com o Cu2+. O pH foi variado pela

adição de NaOH (1M) a soluções não tamponadas e medido após o si~

tema ter alcançado o equillbrio.

8) Medida6 de EPR

As medidas de EPR foram realizadas num espectr;metro

Varian E-109, IICentury Line", equipado com uma cavidade Varian

"multi purpose" (E-231). O sistema opera em Banda X e foi utili-

zado 100 KHZ de modulação. As medidas à temperatura variável f2

ram feitas com o auxilio do controlador de temperatura E-257/WL

257. As amostras foram colocadas em células planas de quartzo p~

ra as medidas em forma liquida e em tubos de-quartzo para os ex-

perimentos com solução congelada. As demais condições serão espe

cificadas para cada experimento.

9) Medidah de Tempe~atu~a

A temperatura foi medida com um termopar cobre-cons-

tantan colocado em contacto junto à amostra e conectado a um ter

mômetro digital Fluke - 2100-A.

10) Medid~ de Ab~o~ção uptiea

Para as medidas de absorção óptica foram utilizados

os espectrofotômetros Beckman DK-2 e Cary 17 (Varian). Para as -

medidas à temperatura variável foi utilizado um banho térmostati

zado conectado ao porta cubeta.
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11) M~dida~ d~ pH

O pH foi medido à temperatura ambiente com um pH-me

tro Arnbriex equipado com um eletrodo semi-micro que permitia a

medida de até O,lml de solução.

12) Tampõe~

Para as medidas de absorção áptica foram utilizados

os seguintes tampões - pH < 5. O tampão acetato O, 2M, 6 ~ pH ~ 8, O

tampão fosfato 0,2M, e para 8.0 ~ pH ~ 10.8 tampão Borato 2%.

A força iônica foi mantida em 0,1 pela adição de Kei.

* DEAE - Dietilarninoetil celulose.

* TRIS - TRIS (hidroximetil) arnino metano.

rBisLlOTECÁ DO INS'fiTüTo DE FlõlCf. E ;JG\M;C;,~'--'
F \ S i ( A

.-..,.,...•.•.• -----
; \,,,kLOS - USP
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eÁP1ru Lô 1V

RESU LrAVOS

IV-I) A t~an~~çao ã~~da-al~al~na da MbApB

Ã forma aquo-meta das mioglobinas e hemoglobinas

(Mb-H20 e Hb-H20) exibe urna variação espectral dependente do pH

que é atribuída à mudança do ligante na 6~ posição de coordena-

ção. A pH baixo ternos a àgua ocupando esta posição, este é um

ligante fraco o que leva a urna configuração de alto spin. Em pH

alto um próton da água é deslocado e a hidroxila passa a ocupar

esta posição levando a urna configuração de baixo spin visto que

o OH- é um ligante forte. ° estudo desta transição pode revelar

detalhes da vizinhança do Fe3+ presente na heme.

A figura 16 mostra o espectro de absorção óptica o~

- ( 13) -
tido para a MbApB em funçao do pH , sao observados 3 pontos

isosbésticos em 486nm e 533nm indicativos de equilibrio

térmico entre as configurações de baixo spin e alto soin. Estes

pontos ocorrem em comprimentos de onda bastante próximos aos en

contrados para outras proteinas como a mioglobina de baleia, de

elefante e humana, o que é indicativo de que estas proteinas são

homológas.

o parâmetro a definido como:

a =
A - A
pH pH=5,O

A - A
pH=lO,O pH=5,O

( 1)

onde ApH é a absorção óptica em 590nm num dado pH, está aprese~

tado em função do pH na figura 17. Neste caso a representa o

grau de conversão da forma de alto spin para a fmma de baixo spin

visto que ApH=5,O e proporcional à concentração total de MbApB 

na configuração de alto spin e ApH=lO,O é proporcional à concen
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-tração de baixo spin.

A figura 18 mostra o espectro de EPR do Fe3+ na

MbApB em dois pHs diferentes, um característico da forma alto

spin (pH=6, O) e outro ,da forma baixo spin (pH=lO, O). A transição

ácida alcalina monitorada através de intensidade do sinal em

g~= 5,83 está mostrada na figura 19 e possui um pK = 7,2, em

boa concordância com o valor encontrado através de medidas de ab

sorçao óptica (pK = 7,5).

~ interessante observar a figura 18b com mais deta-

lhe. Na região de g~= 6,0 o sinal sofre um desdobramento carac

terístico de uma distorção rombica. A rombicidade calculada pe-

- ~ -
la expressao (16) do capltulo 11 fornece R = 6,3% e a relaçao -

entre os parâmetros de campo zero calculada segundo a expressão

(15), Capítulo 11, vale E/D = 0,021 para g = 6,27 e g = 5,26.x y

Na região de gh= 2 temos um espectro característico de uma con

figuração de baixo spin porém com uma forma de linha bastante -

singular. Para outras mioglobinas estudadas o espectro nesta r~

gião apresenta 3 linhas associadas a g , g e g , muito bem re-x y z

solvidas. No caso da MbApB a resolução destas linhas é baixa e

os valores de g são: g = 2,70, g = 2,08 e g = 1,82. Na tabe-x y z

la V estão apresentados os valores do fator g obtido.s para esta

mioglobina e aqueles publicados por outros autores para outras

mioglobinas. Estão listado.s também os valores de g obtidos para

a mioglobina de tartaruga discutida a seguir (Secção IV-4) .

o espectro da MbApB-F está mostrado na figura 20. O

Fe3+ exibe uma simetria axial com alto spin evidenciada pela li

nha em campo baixo (g~ = 5,93), entretanto o sinal em g# =2,00

é bastante diferente do observado para outras mioglobinas; o

dubleto que normalmente aparece nesta região devido à interação

com o spin nuclear do flúor não é observado. Além disso aparec~

dois sinais adicionais com gl = 4,18 e g2 = 3,43.
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Tabela V - Valores do fator g para varias mioglobina&

Configuração AmostrapHgxgygz

de spin
6,0

5,83
-

MbApB
._ .... -

" -

10, O
6,275,26

-
Spin

7,0

5,95-MbT

11,0

6, 7~5,16
-

~ltO
6,0

5,80-
i MbApL -~--~

6,3 15,2

--
9,0

-
Mb(II)

7,55,901,99

Spin

MbApB10,O2,702,091,82
.~--~-~~------,-

0-' _, __ ~.

I

IMbT
11,02,562,201,90

Baixo

~-_.- ..__ ._--~---_.~~----f- -----

MbApL

9,02,672,151,77
-

Mb(II)

11,332,572,141,84

MbApL - referência 34

Mb(II) - referência 8
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Figura 16 - Espectro éptico de MbApB-H20.As amostras can
pH < 6 , O estão em tarrpão acetato O, 1M , can

6,0::, pH::' 8,0 em tampão fostato O,lM e

pH > 8,0 tarrpão borato O, lM, a força iônica
é 0,1 can KCl. Os pontos isosbésticos estão lo
calizados em 486nm, 533nme 630nm. (13)
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1,0

b.5

5,0 6.0 7.0

pK = 7.5

8,0 9.0

pH

•

10,0

Figura 17 - CUrvade ti tlllação da transição ácida alcalina da

MbApB-H2ü.ü parânetro a representa o grau de dis
sociação e foi medido em À = 590nrn.
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5,83

l
I 400G I

( b)

pH-IO.O

(o)

pH· 6,0

6.27 5,26

Figura 18 - Espectro de EPRdo Fe3+ na MbApB-H20Em dois IiI I s
diferentes. As condiçõe's de medida foram: potên -

_ o
cia 10mW,Modulaçao 5G, Temperatura -140 C. ° g~
nho em (a) é G = 1,25. 104 e Em (b) G = 2,5 .104• 03

valores do fator g estão indicados na figura. A

concentração da proteina utilizada foi 7nM.
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-l
o
,

1,0

0,5

L

•

6,0 7,0

~-
8.0

pH

9.0

c-

Figura 19 - Transição ácida alcalina da MbApB-H20cbservada atra
vés do espectro de EPRdo Fe3+ emg = 5,83. Os pontosem cIrculos representam o sinal relativo do Fe3+ nor
malizado pe10 sinal I empH= 6,O (ordenada da esquero ~-
da). Os pontos emcruz representam o lagarltmo da cors
tante dé equilíbrio (a/l-a) e estão gráficados emre-
lação à ordenada da direi ta . A reta foi obtida por

mInimosquadrados, assumindourra transição entre dois
estados.
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5,93
MbApS-F

2,00

Figura 20 -

400G

3+ -
Espectro do Fe na MbApB-F.Os valores de g estao
mostradas na figura. A potência usada foi 10rrW, mo
dulação 10G, tanperatura -150oC, ganho 1,25.103,
pH = 7,5. A ccncentração da proteína foi 1,6nM. O
traçado superior mostra o espectro amplificado 4
vezes.
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Os complexos de MbApB foram feitos com um ou mais e

quivalentes de Cu2+. A mioglobina estudada estava na forma aquo. -
-meta. Estes complexos foram realizados na ausência de tampões,

visto que os tampões normalmente usados na faixa de pH de inte

resse formam complexos com o Cu2+ mais facilmente que a MbApB.

'" 2+ - .. f'A formaçao do complexo eu : tampao pode ser faC1lmentever1 1-

, ~
cada atraves do espectro de EPR. O espectro a temperatura am-

biente de complexos de pêso molecular alto não difere muito do

espectro em solução congelada ao passo que nos complexos de bai

xo pêso molecular a diferença é marcante. Isto de fato é obser-

vado para os complexos com tampões o que, juntamente com os va

lores dos parâmetros de EPR, permite identificar se o Cu2+ está

sendo complexado com as moléculas de tampão ou mioglobina (28).

Para evitar este problema após a purificação a MbApB foi exaus-

tivamente dialisada contra água destilada com o objetivo de eli

minar o tampão TRIS utilizado durante a fase de extraçãojpurifi
-

caçao.

Na figura 21 são mostrados os espectros do complexo

de MbApB com um equivalente de Cu2+ em dois pHs diferentes .. À

medida que o pH é aumentado o espectro evolui da forma mostrada

na figura ia para a fonna lb, indicandouma mudança de coordenaçãodo can-

plexo. Este comportamento foi observado para um grande numero

de experimentos na faixa de pH extendendo-se de 5,0 até 12,0. O

espectro à pH mais elevado exibe claramente a interação hiperfi

na na região de campo baixo, direção paralela, e pode ser obse~

vada a interação superhiperfina com pelo menos 3 nitrogênios na

regiao de campo alto, direção perpendicular.

A transição de uma forma de espectro para outra po-

de ser acompanhada medindo-se a intensidade de uma das linhas -
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desdobradas na regiao de gl. A figura 22 mostra a intensidade 

relativa da linha em gl característica de pH alto. Esta intensi

dade está indicada na figura 21b. A curva contínua é um ajuste

teórico dos pontos experimentais assumindo a interconversão en-

tre duas formas de complexo, uma característica de pH baixo e

outra de pH alto. O pK aparente para a conversão do complexo ob

tido pelo ajuste teórico é pK = 11,0.a

Os parâmetros de EPR obtidos experimentalmente para

o espectro a pH = 11,5 são: Ali = (194±4) G, g/j = (2,261 ± 0,002)

e g~ = (1.928 ± 0,002). Estes parâmetros foram obtidos para so

luções congeladas (T = -1500C). Medidas realizadas ã tempera tu-

ra ambiente não revelaram o espectro característico do complex~

o que se deve provavelmente ao tempo de relaxação, spin-rede TI

que deve ser muito curto à esta temperatura (250C) que alarga -

ria excessivamente a linha de absorção impedindo a sua detecção

A existencia do complexo MbApB: cu2+ à temperatura

ambiente será discutida com mais detalhe conjuntamente com occrn

2+
complexo MbApB: Mn .

O sinal do Fe3+ em g = 6,0 foi monitorado em prese~

ça do Cu2+ nos diversos pHs e não foi observado nenhum efeito

sobre a largura de linha do Fe3+ indicando a ausência de intera

ção dipolar e portanto uma separação entre os íons maior que
o

10A.

A medida da absorção óptica (À = 410 nm) ou da in~

sidade do sinal de EPR obtido em g = 6,0 para o íon Fe3+ presen

te na heme é uma maneira conveniente de acompanhar mudanças con

formacionais que ocorrem nas hemoproteínas.

Com o objetivo de verificar qual o número de
~10ns

de Cu2+ ligadas à MbApB que mantém inalterada a sua estrutura o

sinal de EPR do Fe3+ em g = 6,0 foi monitorado em função do nú
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.•. 2+
-mero de lons eu .

A figura 23 mostra o sinal relativo do Fe3+ na MbApB em

função do número de íons Cu2+/MbApB adicionados à solução. Foram

adicionadas alíquotas de 0,5 CU2+/MbAPB. A mistura reacional foi

mantida à 40C durante 24 horas para permitir o equilíbrio do sis

tema (8)e a seguir congelada à -150oC para as medidas de EPR. O

decréscimo da intensidade do sinal do Fe3+ para concentrações de

cobre acima de 1 CU2+/MbApB sugere que mais do que um cobre lig~

do por molécula de proteína produz desnaturação ou seja a protel

na mantém sua estrutura nativa somente com 1 CU2+/MbApB.



(a)

pH :I 6,0

( b)

pH • 12,0

I 160 G

Figura 21 -
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2+ ~
Espectro de EPRdo eu canplexado can MbApE a

-150oC. O pH foi variado pela adição de NaaI ,
1Mà soluções de MbApB não tamponadas. As de

mais condições experimentais são: Potência
- 4

10rnW,Modulaçao 8,OG, ganho G = 2,0 .10 e con-
centração de proteina O, 5rrM. As setas indicam
desdcbrarnento superhiperfino prcrluzidos par nú

cleos de NitrÔ]enios.
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Figura 22 - Sinal relativo do espectro do eu2+ emfunção do pH.

A curva continua é umajuste teórico can pK = 11,0.a
A intensidade I utilizada para abstenção dos pontos
experimentais está indicada na figura 21-b.



1."

~
li)

I.L

o

>-I-<t..JW
.5a::

...J

<CZ-(/)

- 57 -

o 2 3

.lCu++)
[MbApB]

4

Figura 23 - Intensidade relativa do sinal do Fe3+ na MbApBem
f - d - 2+ .. adunçao o numero de eu adiclon a; por MbApB.
As demais ccndiçães são idênticas ao espectro da
figUra 20.
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lV-3) lntenação de MbApB tom Mn2+

- 2+
A caracterizaçao completa dos complexos de eu com

mioglobinas, isto é, determinação da constante de associação,n§

mero de sitias de ligação, possíveis que latos formados, etc ... ,

e um problema bastante trabalhoso e às vezes até impossível de

ser realizado. Analisando as técnicas mais empregadas p2ra o es

tudo destes complexos (EPR e 6ptica), verificamos que o especbro

áptico da Mb é bastante intenso numa ampla faixa de comprimento

de onda superpondo-se ao espectro do complexo formado o que im-

pede que técnicas ópticas sejam usadas satisfatóriamente. No EPR

ternos também urna superposição do espectro devido à existência de

eu2+ ligado e livre o que dificulta a análise dos resultados.

Urna maneira conveniente de se obter informações adi

, 'b 1 e 2+ClonalS so re o comp exo com o u

.•. 2+ 2+
protelna com o Mn . O Mn quando

é estudar a interação da

livre em solução apresenta -

um sexteto (1=5/2) igualmente espaçado cuja intensidade é linear

mente proporcional à concentração numa ampla faixa. Entretanto

quando este íon liga-seà proteina o tempo de relaxaçãodo sistema tor-

na-se tão curto que não podemos mais observar nenhum espectro.

Pela diminuição da intensidade do sinal podemos calcular a con

centração de Mn2+ ligado e desta maneira a constante de equili-

brio e o número de sítios de ligação. Posteriormente podemos ve

,f ' e 2+ t 2+ l' - .•.rl lcar se o u compe e com o Mn na 19açao com a protelna

- - 2+
obtendo desta forma informaçoes sobre a ligaçao do eu .

- 2+ ,
A reaçao da MbApB com o Mn pode ser descrlta pe-

la seguinte constante de equilibrio:

[Mn2+]c

[Mn2le[B~-J

( 2)

onde [Mn2+)c, [Mn2+J i e [BiJ são a concentração de manganes com-
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-plexado, a concentração de manganês livre e a concentração de

sítios livres respectivamente. A concentração de sítios de liga-

ção livres pode ser expressa como:

( 3)

.,.. ..• ~ .. '" .,.

onde n e o numero de SltlOS de llgaçao para o metal na protelna

e MbApB é a concentração de mioglobina de Aplysia Brasiliana.

A equaçao de equilIbrio pode ser rearranjada usando

a condição (3):

1MbApBL _

[Mn2+Jc -

1 1.--+--
KA.n n

(4)

Se fazemos um experimento no qual a [Mn2+J total é mantida cons

tante e variamos a (MbApB), podemos construir um gráfico de

h 1 (29 ,30) l' I' - -Hug es & K otz no qua a lnc lnaçao da reta sera propor

cional a (KA.n)-l e o valor da ordenada no ponto de interseção
-1

fornece n .

A figura 24 ilustra o gráfico de Hughes & Klotz ob-

tido para o complexo

nês empregado foi de

2+ -
Mn : MbApB. A concentraçao total de mang~

-2 -
4,73.10 mM e a concentraçao total de pro-

teína variou de 0,095 até 1,14 mM. A constante de ligação enco~

- - 3 -1 - ~ ,
trada por este metodo e KA = 8,05.10 M e o numero de SltlOS

de ligação por molécula é n = 1,52.

P , f . C 2+ 2+ I'ara verl lcar se o u e o Mn competem na 19a-

ção com a proteína realizamos um experimento no qual o Mn2+ ini

cialmente livre era complexado com a MbApB resultando na redu 

ção da intensidade do espectro de EPR do Mn2+ e a seguir adicio

, C 2+ - 1 - O t'" 1 d M 2+ I' 1namos u a so uçao. espec ro lnlcla o n lvre em so u-

ção foi recuperado indicando que existe competição entre osions.

A figura 25 ilustra este resultado que além de mostrar que os
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~, d I' ~ d C 2+ M 2+ t- l' dSltlOS e 19açao o u e n es ao re aClona os, prova que

O complexo Cu2+:MbApB existe realmente à temperatura ambiente.
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/
I

m= - - 0062
Ilun t

n - 1.52

ko-6.05 x 103 M-I

200 300

Figura 24 - Gráfico de Hughes & Klotz para interação de Mn2+can
MbApB.Os indices f e c referem-se ao Mn2+livre em- ~-
soluçao e canp1exado can a protelna. A roncentraçao
de Mn2+ livre em solução é diretanente pr~orcional
à intensidade da derivada do sinal de EPR.
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Figura 25 - Espectro do Mn2+ livre emsolução. A linha conti
2+ -

nua mostra o esr;ectro do Mn nao canplexado cau
a proteina. A linha tracejada ilustra o sinal do

2+ - . - 2+ ~ - .
Mn apos a adlçao de eu a soluçao. Existe um
aumentode 50% na intensidade do sinal do Mn2+ in

dicando canpetição entre os ions.
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IV-4) A ~an~ição á~ida al~a{ina da MbT

o espectro de absorção áptica para vários pHs está i
lustrado na figura 26 para a forma aquometa. O conjunto de es~~

tros exibe claramente três pontos isosbésticos em 494nm, 525nm e

620nm indicando um equilíbrio térmico entre os estados de spin

o gráfico inserido mostra o parâmetro a calculado de modo seme-

lhante ao mostrado na secção 111-1 com o pH variando entre 7,0

e 10,0, A é a absorção óptica medida em S90nm à 2SoC. Este com-

primento de onda foi escolhido por ser o centro de uma banda de

absorção razoávelmente larga e pela absorção óptica ser menos 

senslvel à diluições (E menor) ficando a variação espectral qu~

se que exclusivamente dependente do pH. O pK da transição ácida

alcalina é 8,4 , da ordem de 0,5 unidade de pH menor que o en 

contrado para a Mb(II) (8) e similar ao da mioglobina de elefan

te (31)

A figura 27 mostra o espectro de EPR do Fe3+ para a

MbT-H20 nos pHs 7,0(a), 9,3(b) e 11,O(c). Os valores de gestão

listados na tabela V em comparaçao com os valores previamente 

publicados por outros autores para a mioglobina de baleia (32)

O espectro em pH = 7,0 é característico de uma confi

gUJ:1açãode alto spin (5 = 5/2) num campo cristalino com sime-

tria axial. À medida que o pH é elevado o sinal em g = 5,95 di-

minui em intensidade e é desdobrado em dois sinais, um com va-

lor de g maior que 5,95 e outro com g menor. Estes sinais apar~

cem à medida que o sinal em g = 5,95 diminui sugerindo urna in-

terconversão de espécies. A ocorrência destes dois sinais na re

gião de campo baixo pode ser explicada pela existência de duas

populações de spin. O sinal em g~ = 5,95 é característico de u

ma conf~guração de alto spin num campo cristalino axial sem dis

torção. Já os sinais que aparecem em g = 6,79 e g = 5,18 po-x y
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-dem ser atribuídos à urna quebra de simetria no plano da heme

devido à urna distorção rombica do campo cristalino. Este sinal

ainda é proveniente da configuração de aI to spin (g::::28+ 1) e a

terceira componente do espectro aparece em g = 2,12 em pH=ll,Qz

Além das duas espécies de alto spin (urnacom simetria axial e

outra distorcida) o espectro em pH = 9,3 exibe na região de cam

po alto (região de g = 2) um conjunto de linhas típico de uma

configuração de baixo spin. Em pH = 11,0 a espécie de alto spin

com simetria axial desaparece completamente dando lugar a duas

populações com spin alto e baixo num campo cristalino com dis-

torção rombica. A linha central do espectro na região de campo

alto mostrada na figura 27c está desdobrada em duas linhas; uma

com g b = 2,20 e outra com g = 2,12 , os índices ~be ~a~refey za

rem-se as populações de baixo e alto spin respectivamente.

Usando as fórmulas (15) e (16) do Capítulo 11 temos

E/D = 0,034 e 10% de rombicidade.

o espectro da nitrosil mioglobina (MbT-NO) em pH=7,0

é mostrado na figura 28. Este espectro é similar ao da Mb(II)-

-NO e das cadeias B da hemoglobina humana (Hb A). Nesta figura

temos também o espectro do flúor-mioglobina (MbT-F) em pH = 7,Q

Este espectro também é semelhante ao da Mb(II)-F e HbA-F exi-

bindo uma configuração de alto spin com simetria axial; o duble

to que aparece na região de g = 2,0 é devido à interação do spin

efetivo (S = 1/2) do elétron do Fe3+ com o spin nuclear do,Flúor

(I = 1/2), sendo que o desdobramento de 44 Gauss é igual ao ob-

servado para outras Mb's e Hb's.

Na figura 29 o sinal relativo em g~ = 5,95 e g# =2,~

foi graficado em função do pH, extendendo-se de pHs ácidos até

pHs alcalinos menores que 11,0, isto porque acima de pH = 11,0

o sinal em gfié desdobrado. (Ver figura 27) . A altura do
pico
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na regiao de campo baixo (g~ = 5,95) é proporcional à concentr~

ção de spins com simetria axial e a altura do pico central na

regiao de campo alto (g~ = 2,19) corresponde à sornadas concen

trações das espécies com distorção rombica de alto spin e bai

xo spin.



0.5

Q4

cl 1.0

0.8

0.6

0.4

0;2,

- 66 -

~·590nm

7.0 7.5 pH

«

0.3

0.2

0.1

450 500 550
). (nm)

600 650

Figura 26 - Espectro Cptico de MbT-H O em função do pI. Os tam
pÕes utilizados são cs ~srnos citados na figura 16.
as pcntos isosbésticos estão situados em 494nrn,
525nrne 620nrn.Ogrãfico inserido mostra a curva de
ti tulação da transição ácida-alcalina cemumpK =
= 8,4.
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Figura 27 - ° espectro de EPRdo Fe3+ para MbT-H20,em vária:; pHs.. (a) pH=7,O,
(b) pH=9,3 e ~c) pH=ll,O. A potênciaJoi 10mW,modulação 40G, tem
peratura -150 C. Os valores de g estao indicados nos espectros.
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Figura 28 - Espectro de EPRdo Fe3+ na MbT-Fe da MbT-NOambos à
-150oC e pH=7,0. Os valores de g estão indicados na
figura, pcrle-se ooseJ::Varpara a MbT-Fo aparecircento
do dubleto can g = 2,02 devido à interaçao do elétron
can o spin nuclear do flúor, a separação das linhas
do dubleto é 44G.
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lV-~) Mudanç~ eon6o~maelonai6 induzid~ ~é~micamen~e na MbT

o espectro de EPR da mioglobina de tartaruga na for

ma cianometo (MbT-CN) marcada com o marcador de spin derivado 

da maleimida (NEM*) é mostrado na figura 30a. Este marcador li-

~ ~ . -
ga-se cavalentemente a protelna e o espectro mostra a eXlsten -

cia de duas populações de radicais com diferentes graus de mobi

lidade, o fragmento espectral associado à fração de radicais

mais imobilizada aparece nos extremos do espectro, sendo que a

inserção mostra essa região com um ganho maior para uma melhor

análise.

o marcador NEM* liga-se preferencialmente aos grupos

SH da proteIna e tem sido utilizado corno urna sonda estrutural

entretanto outros grupos podem reagir com este marcador. No ca

so da mioglobina de baleia este marcador liga-se tanto às histi

dinas quanto ao N-terminal, urna vez que esta proteIna não possci

cisteínas. A MbT possui urna cisteína, provavelmente deve possutr

histidinas e o N-terminal pode estar livre. O grupo SH da cistá

na e bastante acessIvel de maneira que é razoável supor que o

NEM* está ligado a este resíduo. Com o objetivo de testar esta

hipótese e obter informações adicionais sobre a fração mais li

vre do espectro foram realizados alguns experimentos controles.

Na figura 30b e 30c são mostrados os espectros da

MbT préviamente tratada com o cianato de sódio (NaCNO) e N-etil

maleimIda. Na condições em que foram realizadas estes experimeg

tos o NaCNO bloqueia o N-terminal e o NEM os grupos SH. Das

figuras pode-se observar que o pré-tratamento com cianato nao

altera o sinal enquanto que no caso do NEM o sinal imobilizado

é bastante reduzido.

A figura ~a mostra o espectro da Mb(II) marcada com

NEM* nas mesmas condições que a MbT-CN. Neste espectro, regis -
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-trado ã mesma temperatura que as da figura anterior, não é ob-

servada a fração imobilizada.

Ti tulando-se o grupo SH na MbT pelo método de BoyJ.33)

verificamos qUQ o SH no cago da MbT-NEM e MbT-CN-NEM* está blo-

queado.

Estes rQsultadog sugQrQm qUQ o sinal mais imobiliza-

do está associado ao grupo SH e o mais livre ao marcador ligado

em histidinas. Os resultados do pré-tra~amento com o NaCNO per-

mitem inferir que o N-terminal não interage com o NEM*.

Com o objetivo de verificar as acessibilidades das

diferentes espécies de radicais foi realizado illl experimento de

redução do sinal de EPR por ácido ascórbico. O espectro de EPR

da fração imobilizada e livre foi monitorado em função do temp~

Ambos os sinais decrescem em função do tempo na presençade 'O,JnN

de ácido ascorbico, pH = 7,0, com a mesma taxa inicial de decai

mento K = 2,33.10-3s-1, indicando que a acessibilidade e a mes-

ma para ambos os radicais (livre e imobilizado). O pré-tratameg

to com NaCNO ou NEM não altera este resultado.

Para detectar posslveis mudanças conforrnacionais in-

duzidas pela temperatura foi estudada a variação térmica do es-
* --

pectro da MbT-CN-NEM (Verfigura 3Th). A frequenciade rotaçao \)foi cal~

lada para a região livredúespectro segundo a expressão (26), para

a região do espectro ligada ao marcador mais imobilizado foi me

dido o parâmetro 2A - que está ligado ao tempo de correlação max

rotacional desta espécie de marcador. Na figura 32 ternos a dep~

dência da frequência \)com a temperatura para urna amostra em

pH = 7,0. Existe urna transição à temperatura de 300C, as ener -

gias de ativação foram oalculadas nas faixas abaixo e acima des

ta transição. Experimentos semelhantes foram realizados para ou

tros pHs e os dados são mostrados na tabela VI.
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o parâmetro 2A ~ mostrado na figura 33 para a mesmamax

amostra também exibe uma transição com T = 210C, os dados para
C

outros pHs para a espécie imobilizada também estão na tal)elaVI.

Os dados desta tabela obtidos através de \J e 2A ~ índícamquemax

o pH de máxima estabilidade para a proteina é 8,5.

Na figura 34 são apresentados os resultados da desna

turação térmica monitorada pela absorção óptica do Fe3+na~-cN

nativa para o pH de máxima estabilidade (pH = 8,5). O parâmetro

a é definido como:

A (T . ) - A(T)mlna = -----.----

A(T . ) - A(T ~ )mln max

onde A(T) é a absorção óptica em 409nrn em função da temperatura.

Corno A(T . ) é proporcional à concentração de proteína nativa emln

A(T ~ ) à concentração de proteína desnaturada este parâmetro émax

a fração de proteína convertida do estado nativo para o estado

desnaturado. A entalpia do processo calculada pelo gráfico de

Van't Hoff (figura 35) está listada na Tabela VI e a temperatu-

. - - o
ra de translçao e T1/2 = 64 C.
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Figura 30 - Espectro de EPRda MbT-CNmarcada can NEM*.(a) rniOJld::>inana
tiva. O ganho foi aumentado 5 vezes nos extrerncs para rreJhor
resolução do sinal irnd::>ili zado. bb) rniOJld::>inapré tratada can
cianato de sCrlio por 1hora à 37 C e depois rnarcada. (c) rhio
gld::>ina pré tratada can N-etiJmaleimida por 1hora e depois 
marcada. T~os os espectros fora'1l registrados à temperatura é3!!!biente (25 C).
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Mb(lI) - NEM'"

.Figura 3la - Esr:-ectro de EPRda rnioglobina de baleia (Mb(II»

marcada comNEM*à tenperatura ambiente (259C).
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Figura 3Th - Es~ctro de EPRda Mb~rn-NEM*em diferentes t~
r:-eraturas, tambémsão lIDstrados as regiões de
campo alto e baixo amplificadas
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àH = -R àlnK
àT-1

LlH= 40 kcal/mol

tl/2 = 64°C
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T-I (K-I)x 103

Figura 35 - Gráfico de VanI t Boff para a obtenção da entalpia
- - .•.

m. Canoa e fraçao de protelna desnaturada
a/I -a é cmstante de e::Juilibrio do sistema, a~
tindo um modelode 2 estados. Este gráfico foi 
construido a partir dcs dados da figura 34.



Tabela VI

Temperaturas cri ticas e energias de ativação obtidas para a MbT-CN a partir de experirnen tos de EPR
e ~ptica em diferentes pH's.

pH

7,0

8,0

8,5

9,2

T (2A ), °cc max

21

20

28

20

T (v), °cc

30

40

44

33

Tl/2 (a), °c

64

E (v), Kcal/mola

4.4a

2.1b

S.la

1. 3b

S.3a

2.7b

G.la

1. ab

t0.H{a) , Kcal/mol

40.0 -.J
\.D

a - acima da transição

b - abaixo da transição
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cAPlrULO v

VISCUSSÃO

V-I) A r~an~ição Ãeida AieaLina da MbApB.

° espectro de absorção óptica da MbApB-H20 comporta

-se de maneira análoga ao de outras mioglobinas. Quando o pH

aumenta o espectro na região de Soret diminui de intensidade en

quanto que na região de 590nm (banda a) temos um aumento de in-

tensidade com o aumento do pH. Isto permite determinar o pK ,'da

transição ácida-alcalina: este pK para a MbApB é 7,5 bastante

próximo ao encontrado para Aplysia Limacina (MbApL) que e pK =

= 7,6(5). Esta transição também pode ser monitorada pelo espec-

3+ 1 d . -tro de EPR do Fe presente na heme. O va or do pK a tr~nslçao

ácida alcalina obtido pe 10 sinal de EPR em g = 5,83 é 7,2, seme-

lhante ao encontrado nas medidas de óptica. ~ interessante 'no-

tar que o espectro de EPR é medido à temperatura de -1500C, uma

temperatura bastante diferente das encontradas nos seres vivos,

e o espectro de absorção óptica à temperatura ambiente (250C)

que é próxima da temperatura fisiológica. Entretanto neste caso

em particular o parâmetro relevante (pK) exibe o mesmo valor

(dentro do erro experimental) quando medido pelas duas técnicas

o que aumenta a significancia dos resultados de EPR obtidos

baixa temperatura.

~a

Esta mudança do valor do pK da transição ácida alca

lina em relação a Mb(II) era esperada para a MbApB pois a seme

lhança da MbApL, esta mioglobina não possui a histidina distal

(E7) o que muda significativamente a hidrofobicidade do meio on

de está inserida a heme. No caso da Mb(II) este pK é 8,99 indi-

cando que uma alta concentração de hidroxilas é necessário pa-

ra remover o próton da água e deixar o OR ligado à 6a coordena
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- 3+ '" .•.
-çao do fe . Para a MbApB esta concentraçao e bem menor. Esta

facilidade para remover o próton no caso da MbApB é explicada -

pela ausência da Ris distal, pois no caso da Mb(II) a água for-

ma ponte de hidrogênio com esta histidina.

o espectro de EPR do Fe3t à pR = 6,0 (figura l8a) e-

xibe uma simetria axial com gl = 5,S3, spin alto. O sinal de

baixa intensidade que aparece em g = 4,24 é devido a uma peque

na fração de proteina no estado desnaturado (S). O sinal na re-

gião de g = 2,00 normalmente é pouco intenso e dificil de ser

detectado. Para a Mb(II) práticamente não temos absorção nesta

região enquanto que a MbApL possui uma linha alargada nesta re-

gião com uma relação de intensidade de 1/5 quando comparada com

a intensidade da linha em gl(34), semelhante ã existente no es

pectro mostrado na figura lSa.

Em pR = 10,0 (figura lSb) o espectro do Fe3+ exiliena

regiao de campo baixo um sinal característico de spin alto com

distorção rombica. Esta distorção é igual à encontrada para a

MbApL e vem da ausência da Ris E7 que provoca uma quebra de si-

metria do campo cristalino no plano da heme.

Na transição ácida-alcalina da Mb(II) o sinal do Fe3+

diminui com o aumento do pH na região de g = 6,00, permanecendo

a pH alto somente um sinal residual, e,ldesenvolvendo-se um si-

nal na região de g = 2,00 com valores de g , g e g nitidamen-x y z

te definidas onde a separação dos picos extremos é ~g = gxz x

-g z = 0,73.

Para a MbApB o sinal existente em gL = 5,83 é compl~

tamente convertido em dois sinais em g = 6,27 e g = 5,26xa ya
com intensidade considerável, característico de alto spin e

,
um

sinal de baixo spin com valores de g pouco resolvidas na região

de campo alto.
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o sinal de baixo spin (pH alto) observado para a

MbApL possui um conjunto de 3 linhas mais largas que a Mb(II)

com valores g = 2,67, g = 2,15 e g = 1,77, a separação entrex y z

os picos extremos é 6g = 0,90 indicando também uma maior sepaxz -

ração das linhas. Para a MbApB temos na configuração baixo spin

g = 2,70, g = 2,08 e g = 1,87, neste caso 6g = 0,88 é seme
x y z xz

lhante ao encontrado para a MbApL, porêm o sinal ê bem mais alar

gado.

Este alargamento de linha pode ser explicado através

da diminuição do tempo de relaxação ~?in-rede (Tl) do Fe3+, en

tretanto se este fosse o mecanismo de alargamento dominante o

sinal de alto spin (6 pequeno) deveria ter sua linha mais alar-

gada que o sinal de baixo spin o que não é observado. Uma outra

possibilidade para explicar este fen6meno é supor uma distribui

ção dos valores de g devido à flutuações no posicionamento do

plano da heme. Esta hipótese foi testada com sucesso para cris-

tais da a~ido e meta mioglobina de baleia para explicar a varia

ção da largura de linha em g = 6,0 do sinal do Fe3+ (35). Como

a MbApB não possui a histidina distal, que no caso da forma a-

quo-meta forma uma ponte de hidrogênio com a água "ancorando" -

juntamente com a histidina proximal a heme, estapossibiillidade

de existência de fatores g variando de uma protelna para outra

ganha mais subsistência.Esta hipÓteseparece indicar também que a a-

gua exerae um papel estabilizante no posicionamento da heme.

o espectro lSb mostra a coexistencia de duas popula-

ções de spin (alto e baixo) que pode ser explicado supondo-se -

que o desdobramento de campo zero 6 é da mesma ordem de grand~

za que a energia de intercâmbio dos spins. Este assunto será

tratado com mais detalhes na discussão da transição ácida-alca-

lina da MbT.
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A mudança do campo cristalino na regiao da heme tam-

bém é evidenciada pelo espectro da MbApB-F (figura 20). Normal

mente o elétron desemparelhado do Fe3+ se delocaliza sobre o F

e observamos um desdobramento do sinal na região de ~I devido à

interação com o spin nuclear do flúor (I = 1/2). Neste espectro

o elétron parece estar pouco localizado sobre o flúor, isto po-

de ser entendido supondo-se que a regi~o distal da heme possui

~ N

um arranJo de cargas que repele a nuvem eletronica em direçao

à região proximal .

. (36)
Os resultados obtldos para a MbApB-NO mostram um

espectro com interação hiperfina com dois nitrogenios magnetic~

mente equivalentes. Um dos nitrogenios é o presente no fragmen-

to N-O e o outro é o NE da histidina proximal, produzindo por

tanto uma interação superhiperfina. Estes resultados vão de en-

contro com a hipótese proposta para explicar o espectro da

MbApB-F.

o sinal presente em g = 4,18 pode ser atribuido a

proteina desnaturada e o sinal em g = 3,43 não tem até o prese~

te uma explicação consistente.
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- 2+ 2+
V-2) IRte~açao de eu e Mn com MbApB

2+ -
Os espectros do complexo de eu com a MbApB estao

mostradas na figura 21. O espectro à pH = 6,0 não exibe clara

mente a interação hiperfina devida ao fator AIJ I provavelmente

as linhas associadas a este termo devem ser largas e o desdo-

bramento é grande. À pH = 12,0 a resolução do sinal é melhora-

da e os parâmetros de EPR podem ser medidos diretamente do es-

pectro. Na região de gl é observada a interação com pelo me-

nos 3 nitrogênios.

A melhora da resolução para o espectro à pH = 12,0

está associada aos parâmetros A e g que agora possuem valo-

res convenientes e ao tempo de relaxação do sistema que .Iagora

deve ser diferente devido à mudanças nos ligantes que formam o

quelato.

Analisando a tabela 11 verificamos que à pH ácido -

~ . d t" d 1 e 2+ ~ b~varlOS grupos po em par lClpar i. o comp exo com u , a pH a-

sico além dos aminoácidos listados temos os grupamentos amina

da cadeia polipeptidica. Propor um quelato nestas condições 

para o eu2+ na MbApB é uma tarefa muito dificil. A única coisa

que pode ser dita com certeza é que pelo menos três nitrogê -

nios participam do complexo formado à pH alto. Por outro lado

o ajuste teórico dos pontos experimentais obtidos através d~

titulação do complexo permite estabelecer que somente dois ti-

pos de complexo são formados.

A estrutura da proteína mantém a forma nativa quan

do somente um íon eu2+ é complexado com a mioglobina,sendo que

. 2+/ b - - .•.quando malS de 1 eu M esta presente na soluçao a protelna -

desnatura-se.

o estudo da interação com o Mn2+ permite obter in-
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~ 2+ 2+
-formaçoes sobre o complexo de MbApB com o eu e Mn . A cons-

N 2+ - 3
tante de complexaçao do Mn e 8,05.10

-1 .-
M esta constante

-e

caracteristica de um complexo intermediário. O fato de não ter-

mos um complexo forte, isto é, a constante de complexação é ba!

xa, não permite um cálculo do número de sitios com muita preci-

são. O valor encontrado através do gráfico da figura 24 deve

ser criticamente analisado. Um cálculo do desvio padrão, forne-

ce um valor da mesma odrdem de grandeza que o encontrado para

a intersecção com a ordenada. Portanto assumir o valor para n=l

é bastante razoável. Além disso o espectro can o eu2+é bastante

claro e não exibe superposiçãode modo que a hipótesede 1 sitio por pro

teina é válida.

o experimento de competitividade com o Cu2+ indiLca

2+ . - dplexo Mn : MbApB. A adlçao e

2+
do com Mn

que a estabilidade do complexo Cu2+: MbApB é maior que a do com

2+ - -
Cu a soluçao de MbApB complexa

- 2+
provoca uma liberaçao de Mn do complexo para a so

lução que aumenta a intensidade do sinal em 50%. Na figura 25

temos o registro do espectro antes (linha continua) e apos a a

dição do cu2+ (linha tracejada) mostrando este incremento da

- 2+. - .~ .
concentraçao de Mn llvre em soluçao. Esta experlencla assegu-

ra que o cobre realmente está complexado com a MbApB à tempera-

tura ambiente e não é observado somente pelo fato da relaxação

ser excessivamente curta.
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V-3) A T~an~ição Ãeida Alealina da MbT

Os espectros de absorção óptica obtidos para a MbT-

-H20 na região visível do espectro (figura 26) são bastante se

melhantes aos obtidos para outras Mb's como a de baleia, huma-

na e elefante. Os pontos isosbesticos são quase idênticos aos

obtidos para estas proteinas. Isto é uma evidência de grande -

homológia entre estas Mb' s. Entretanto sabemos que a MbT POSs.1i

algumas caracteristicas interessantes corno a existência de um

grupo SH fácilmente titulável. Este fato motivou-nos a estudar

com um pouco mais de detalhe outras regiões da estrutura pro -

teíca.

o pK da transição ácida alcalina é 8,4, ligeiramen-

te menor que o pK da mesma transição para a Mb(II)e semelhante

( 31) -
ao pK da Mb de elefante . Esta variaçao do pK pode ser ex-

plicada por mudanças na hidrofobicidade do bolso onde está in-

ser ida a heme e ou por mudanças na distribuição de cargas na 

região distal da heme. Isto de fato foi confirmado pelas medi-

das de EPR.

3+ h' '1' -d 'O Fe na eme esta num campo crlsta lno octae rlCO

com possibilidades de distorção tetragonal e rombica. O espec-

tro a pH = 7,0 é característico de uma configuração de alto-

-spin com simetria axial e os valores do fator g são muito pró

ximos dos já publicados para essa configuração em outras Mb's.

(veja Tabela V e figura 27). A medida que o pH é aumentado o

espectro evolui de uma maneira diferente daquela observada pa-

ra a Mb(II). Além do aparecimento de um sinal na região de cam·

po alto correspondente a uma configuração de baixo spin temos

- - ~
a formaçao de um espectro na regiao de campo baixo caracterlS-

tico de uma população de alto spin com distorção rombiea.
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o desdobramento do sinal na região de campo baixo a-

parêCê dêVido aO fato que a simetria axial, que tornava as dlre

çoes x e y magn~ticamente equivalentes, deixa de existir. Isto

pode ser explicado através de uma distorção rombica do campo

cristalino descrita na Hamiltoniana (5) pelo termo E. Várias he

moproteinas exibem esta distorção na região da heme. As possí -

veis causas para esta quebra de simetria s~o a substituiç~o dos

aminoácidos nas posições distal da heme e ou posicionamento nao

axial do residuo distal. Como exemplo do primeiro caso temos a

mioglobina de Aplysia Limacina(34) que não possui a histidina -

distal ou a HbM Saskatoon que tem a histidina E-7 substituida -

por uma tirosina. Para a segunda situação temos as cadeias a da

HbA que possuem os mesmos aminoácidos na região da heme que as

cadeias 6 mas têm a histidina distal ligeiramente inclinada em

relação ao eixo de simetria, isto leva a um espectro de EPR des

dobrado na região de g~ 6,0 para as cadeias a que não é obser

vado para as cadeias 6(37).

Wickman et aI (38) realizaram um estudo detalhado do

Fe3+ no Ferrichromo A. Os cálculos dos níveis de energia da Ha

miltoniana de spin apresentados por esses autores permitem pre-

ver os possíveis valores do fator g e consequentemente interpr~

tar o espectro de EPR quando distorções tetragonal e rombica e~

tão presentes no campo cristalino. De um modo geral para o du-

bleto de ~ramers de mais baixa energia (S = ±1/2) quando areIa

çao E/D aumenta o espectro na região de gl se desdobra com fato

res g e g , sendo que g diminui com o aumento de E/D e g au-x y x y

menta, o fator g~ = gz diminui com o aumento da relação E/D.

Este modelo pode ser usado em nosso caso. O espectro

de EPR observado em pH = 11,0 apresenta na sua região de campo

baixo um comportamento exatamente como o descrito por Wickman

et aI., enquanto que na região de campo alto temos um espectro
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característico de uma configuração de baixo spin, semelhante
~
a

observada para a transição ácida~alcalina-ID@dida por EPR para a

Mb(II) (8). A figura 27 mostra claramente esta sequencia de con

versão das diferentes configurações de spin. A coexistência das

duas configurações de spin à pH alto não deixa de ser um fato -

interessante pois pode ser explicada pela presença de uma con-

formação protQica na qual o dQgdobramêntc dê campo crist~lino ~

é da mesma ordem de grandeza da energia de intercâmbio entre os

elétrons o que permite que as configurações de alto spin e bai-

xo spin ocorram simultâneamente.

Outra possibilidade para explicação deste efeito é a

presença de diferentes tipos de hemes coexistindo em solução co

mo ocorre. com as hemoglobinas de alto peso molecular como a eri

trocruorina de minhoca (39). Aparentemente este não é o caso

pois os espectros da MbT-F e MbT-NO são bastante semelhantes

aos da Mb(II)-F e Mb(II)-NO.

O gráfico da intensidade relativa do sinal de EPR em

g~ e gl em função do pH pode ser associado à concentração de mo

léculas na configuração de baixo e alto spins. O pK da transi -

ção obtido através deste gráfico é 8,3, que está em excelente a

côrdo com o valor obtido pela medidas de áptica.
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V-41 Mudan~46 Con6onmaeionaih vnduzidah Ténmieamente na MbT

Um dos problemas fundamentais quando grupos ou son .-

das extrinslcas tais como íons de transição, marcadores de spi~

cromofóros, etc ... são utilizados para investigar mudanças con-

formacionais em proteínas é a localização do sítio de ligação e

a identificação dos grupos ou resíduos de aminoácidos envolvi -

dos na interação com estas sondas. O marcador de spin NEM* pode

ligar-se fãcilmente ao grupo SH em pH = 7,0 e também ao NH2-ter

minal e aos resíduos de histidina. Geralmente o grupo SH é tão

reativo que em proteínas onde este grupo está presente a reaçao

do NEM* com outros aminoácidos é pouco efetiva. Os resultados a

presentados na figura 30 sugerem fortemente que o sinal imobili

zado é devido ao marcador de spin ligado à cisteína presente na

MbT. ~ interessante comparar os resultados obtidos neste traba-

lho para a mioglobina de tartaruga com aqueles obtidos para a

hemoglobina humana e mioglobina de baleia. No caso da HbA o NE~

reage com o grupo SH da cisteína S 93(40) dando um sinal forte-

mente imobilizado. Na Mb(II), que não possui grupos SH, a rea-

ção se processa com histidinas. Porém a reatividade deste resí-

duo é tão baixa que um tempo mais longo de incubação é necessi-

rio (- 48 ,horas) para permitir que a reação se complete. Estes

dois exemplos nos mostram que no caso da HbA a reação com o gr~

po SH é tão efetiva que não existem outros grupos envolvidos na

reação com o NEM*, entretanto para a Mb(II) a reaçao ocorre com

certa dificuldade e envolve as histidinas. No caso da MbT é evi

dente que o NEM* reage com os grupos SH dando um sinal imobili-

zado. Este sinal não é tão fortemente imobilizado como na HbA -

indicando que na MbT o grupo SH deve estar mais exposto que na

HbA. Por outro lado o sinal livre observado na MbT aparece inde

pendentemente da temperatura de reação sugerindo que este ocor-
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-re sempre conjuntamente com o sinal imbbilizado.

Este sinal livre pode ser explicado de duas manéiras.

Uma primeira hipótese é a de que ele corresponde a um marcador

que está ligado ao mesmo grupo SH que fornece o espectro imobi-

lizado mas numa conformação diferente da proteína. Neste caso o

espectro composto da figura 30 representa um equilibrio

dois estados conformacionais do grupo SH. A segunda hipótese
~
e

que o marcador realmente se liga a dois residuos diferentes,ne§.

te caso o sinal imobilizado corresponde à cisterna enquanto que

o sinal livre à histidina.

o experimento de redução do sinal com ácido arcórbi-

co revelou que as acessibilidades são iguais para o sinal livre

e imobilizado. Este dado aparentemente vai de encontro à hipót~

se de existência de um equilíbrio conformacional entre dois es-

tados para o grupo SH, entretanto esta experiência não é conclu

siva pois podemos ter dois sítios diferentes (SH e His) igual-

mente acessíveis ao ácido ascórbico.

No caso da segunda hipótese ser a verdadeira a MbT~

possuí além de um grupo SH acessível pelo menos urna histidina -

bastante reativa, provávelmente exposta, que deve ser responsá-

vel pelo sinal livre observado no espectro. Os dados de EPR so-

mente não são suficientes para decidir entre urna hipótese e ou-

tra. Esta é uma questão que deve aguardar algum tempo até que a

estrutura primária desta proteína esteja determinada para ser

elucidada.

Os experimentos realizados para se estudar as mudan-

ças conformacionais induzidos pela temperatura na MbT-CN estão

sumarizados nas figuras 32, 33 e 34. Nas figuras 32 e 33 ~emos

os parâmetros v e 2A ~ associados à fração livre e imobilizadamax

do marcador NEM* em função da temperatura. Na figura 34 ternos o
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parametro a(fraçao de protelna desnaturada) obtido atraves da

- ~ 3+ - -
absorçao optica do Fe em funçao tambem da temperatura no pH

de máxima estabilidade (8,5) para a proteína.

o estudo da desnaturação térmica de proteínas tem si

do dirigido nos últimos anos para a detecção de estados, inter-

mediários entre a forma nativa e a desnaturada. Os modelos teó-

ricos existentes para o tratamento dos dados de desnaturação bª

seiam-se na hipótese de existência de dois estado conformacio -

nais (nativo e desnaturado). Entretanto técnicas cinéticas como

o "T-Jump" e medidas em equilíbrio térmico como o espectro de

NMR de alta resolução em função da temperatura tem revelado que

a transição da forma nativa para a desnaturada se dá através de

etapas.

Investigar este processo com detalhe para diversas -

proteínas com o objetivo de desvendar o mecânismo de empacota -

mento que leva à estrutura terciária da proteína é uma importag

te tarefa da biofísica molecular.

Os vários mecânismos propostos admitem que alguns sí

tios na estrutura primária funcionariam como centros de nuclea-

çao promovendo a organização da estrutura proteíca a partir de

uma forma aleatória.

Os nossos resultados sumarizados na Tabela VI mostmm

que comportamenteo geral já observado para outras proteínas, a

temperatura de transição tanto para o sinal livre quanto para o

imobilizado é dependente do pH decrescendo para pH's abaixo e a

cima de um valor de pH de máxima estabilidade. O valor deste pH

para a MbT é 8,5. Esta variação de Tc em função do pH está rel~

cionada com a exposição de grupos hidrofóbicos que é modulada 

pelo pH. A dependência de T com o pH já foi observada para ac
_ - - 3+ (41)

Mb(II) atraves da medida de absorçao optica do Fe .
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No pH de máxima estabilidade (8,5) foram obtidas as

variações térmicas dos parâmetros experimentais 2A ~ , v e a.Esmax

tes parâmetros fornecem informações sobre a vizinhança do gru-

po SH, possivelmente da histidina marcada e do Fe3+ na heme. Da

Tabela VI fica claro que um aumento da temperatura leva primei-

ranenl::ea una transiçãodo par~tro 2l1nãx (Tc'= 2S0C), depois do pa-

A O ..•• ( o)
rametro VeTc = 44 C) e flnalmente do parametro a Tl/2 = 64 C .

Estes resultados sugerem fortemente que quando aumeg

tamos a temperatura ocorre um sgqugnciarngnto dê êVêntos qUê le-

va à desnaturação da proteína. ~ interessante comparar as ener-

gias envolvidas nos diferentes processos. A energia de ativação

pode ser calculada para a frequência de rotação v(veja referên-

cia 24, página 126), a variação de energia devido à transição é

da ordem de 3K'cal/mol. Para o parâmetro a a variação de (ental-

pia associada é 40K cal/moI. Estes dados nos dão urna idéia do

quão sútil são as mudanças- conformacionais observados à mais

baixa temperatura. As mudanças conformacionais observadas na fai

xa de 30-S00C, dependentes do pH, tem sido descritas corno urna

pré desnaturação e foram observadas para Mb(II)

. (42) (43)
golflnho e MbApB .

( 12) , Mb de

Podemos então concluir que os eventos que levam à

çesnaturação da proteína consistem de urna sequência de etapas

onde primeiramente o marcador mais imobilizado (com movimentos

mais restritos) sofre uma transição, a seguir o marcador mais

livre que já estava bastante exposto ao solvente detecta urnamu

dança conformacional e finalmente a mudança ocorre no centro a-

tivo como é relevado pela medidas de óptico.
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