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RESUMO

Mediante a técnica de espalhamento de raio-X a baixos â~

gulos por macromoléculas em solução, estudou-se as variações de for-

ma e tamanho da crotamina, prote!na básica e neurotóxica do

das cascavéis (crotalus durissus terrificus), em diferentes

veneno

condi-

ções de pH e uma concentração de 10% visando a determinação dos vaIo

res do raio de giro.

Este raio, RG, é definido como

onde v é o volume da macromolécula, r o módulo do vetor posição
-+r

com origem no centro de massa, p(r} a densidade eletrônica e n o nú-

mero de elétrons da macromolécula. Este parâmetro não conduz obvia-

mente ao conhecimento completo da estrutura da macromolécula, mas a

sua determinação possibilita estudo de variações conformacionais de
..

forma relativamente simples em sistemas com condições semelhantes às

biológicas.

Os valores do raio de giro foram determinados mediante

gráficos de Guinier (Log JN(s) vs 52, onde s é o rródulodo vetor posi 

ção do espaço recíprocoe JN(s) a intensidadenonralizadae livre de espalharrento

parasita)•

Preliminarmente, foi feito um estudo com oxi-hemoglobin~

•
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Insulina e hemoglobina de caramujo, por apresentarem característi

cas semelhantes às da crotamina, isto é, serem do tipo globular e

de forma aproximadamente esférica com ° objetivo de familizarizar -

-se com a técnica experimental e testar a aparelhagem. Os valores

de raio de giro deduzidos para a oxi-hemoglobina ROOX= 23.9± 0.7 (Ao),

Insulina RGI = 18.4 ± 0.5 (Ao), e hemoglobina de caramujo RGhc= 9 2 ±2

(Ao), concordam satisfatoriamente com resultados previamente encon-

trados na literatura.

Os valores de raio de giro medido para as diferentes so

luções de crotamina encontram-se em bom acordo com a teoria e com o

valor do raio de giro esperado da crotamina REC=9.7 AO •

•
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ABSTRACT

The small angle x-ray scattering technique was used in

order to determine the radius of gyration of crotamine, a basic and

neurotoxic protein from ratt1e snake venom, in 10% solutions at dif

f~i-ent pHs.

The radius of gyration,RG,
is defined as:

RG = [

J 2 + + r/2vrnP(rldV

where:

v is the volume of the macromolecule,r is the modulus of the

position vector r with origin at the center of mass,

~
p (r) is the

electronic density and n the number of electrons of the macro-

molecule. This parameter does not give a complete information about

the structure of the macromolecule but it is possible to get inform-

ation about conformation to close to the biological ones. The values

of the radius oi gyration were determined by means of the Guinier

graphics (Log JN (s) vs s2, where s is themagnitude of the scattering

vetor and JN(s) is the normalized Lntensity).

In order to get familiar wi th the experimental technique

and to test the equipment the study of oxihaemoglobin, Insulin and

sea-mail hemoglobin was done. This proteins are very similar to

crotamine in the sense that they are globular type and almost of the

same spherical shape. The values of the radius of gyration obtained
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agree very well wi th the reported ones: Oxihaerroglobin RGOX=23.9 ± 0.7 (Ao),

Insulin RG1 = 18.4 ± O. 5 (Ao) and sea-mai 1 hemoglobin RGhc= 92 ± 2 (Ao).

The values od the radius of gyration measured for the

different solution of crotamine are in good agreement with the

calculated and wi th the expected value RGEC= 9. 7 (Ao)
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I. INTRODUÇÃO

Foi no final da década dos anos trinta que surgiu um

real interesse pelas propriedades apresentadas pelas curvas de esp~

lhamento de raio-X à baixos ângulos. Durante o ano de 1938 o Profes

sor Guinier(lO) estabeleceu seu bem conhecido teorema que relaciona

as curvas de intensidade sobre as origens do vetor fOsição do espaço re

cíproco S; para obter o raio de giro das partículasem solução.

A técnica de espalhamento de raio-X à baixos ângulos

SAXS, tem servido de base para diferentes pesquisas na área de ciên

cias dos materiais, tais corno:

a) Estudo do tamanho e variações de zonas de Guinier preston(2S);

- (26)
b) Carvoes· ;

c) Soluções sólidas supersaturadas(S);

d) Decomposição espinoidal(S).

Nos últimos anos, tais estudos têm sido de grande inte-

resse para o campo das macromoléculas biológicas, com o fim de se

obter informações sobre varioações comformacionais das macromolécu 

Ias em diferentes condições fIsicas e qulmicas(I~,(17). Urna das ma-

cromoléculas mais estudadas são as proteInas, que sao de interesse

vital para os biólogos, biofIsicos e bioquImicos, com a finalidade

de se chegar a obter toda a estrutura e a máxima informação possí-

vel para se poder propor modelos de sua forma e tamanho.

De acordo ao peso molecular, tamanho e objetivo do estu
•
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d d t .•... · .•.1 . d' . h (11)! .,o e uma proe1na, e poss1ve segu1r 01S cam1n os i pr1me1ro

se deseja pesquisar sobre a estrutura cristalina, conhecer o par~

metro de rede e em que sistema cristaliza, obviamente se tem que

efetuar um processo de cristalização, processo que não é fácil, ~

vido ao tamanho da macromolécula e que o enlace molécula-molécula

é do tipo Van der Waals. Por outro lado é de grande interesse es-

tudar as proteínas, em situações o mais perto possível de seu am-

biente biológico, em geral se chega a isto quando as macromolécu-

Ias se encontram em solução.

A técnica de SAXS permite estudar sistemas de macrom~

léculas em solução, podendo-se obter os seguintes parâmetros es

truturais(7): raio de giro, volume e área da superfície externa

da macromolécula, e de acordo com os valores obtidos propor mode-

los destas macromoléculas.

Dentro desse esquema, propusemo-nos a estudar a cro-

tamina, proteina básica (ponto isoelétrico pI=lO,3) e tóxica ex

traída do veneno da crotalus durissus terrificus(l) ,(2).

Esta proteína apresenta 42 aminoácidos cuja sequência

foi determinada por J.C. Laure(2). Pode ser considerado de tipo

globular(3) e a localização das pontes dissulfeto foi estabeleci

da igualmente por Laure e colaboradores (28). Variações conforma 

cionais em diferentes pH foram estudadas por espectros copia Ra

man(4) e por dicroismo circular rotat6rio(3) e são re-analisadas

neste trabalho.

A estrutura primária e a localização das três pontes

de dissulfeto estão apresentadas abaixo:

•
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Tyr- Lys -Gln'-~-Hi s-Lys- Lys -Gly-Gly- His-~-Phe- Pro-Lys

Glu-Lys-Ile-Cys-Leu-Pro-Pro-:-Ser-Ser-Asp-Phe-Gly-Lys-Met

Asp-Cys-Arg-Trp-Arg-Trp-Lys-Cys-Cys-Lys-Lys-Gly-Ser-Gly.

As pontes dissulfeto situam-se entre Cys(4) e Cys(37),

Cys(8) eCys(36), Cys(18) eCys(30).

Das curvas de espalhamento obtidas, pode-se deduzir o

valor de raio de giro com o fim de se ter uma idéia clara de sua

forma e tamanho nas diferentes condições de pH.

,
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lI. ANTECEDENTES TEÓRICOS

11.1 - Introdução

Quando se trabalha com técnica de raio-X à baixo ângulo,

deve-se ter em contas certas hipóteses eleitas de acordo com as con-

dições experimentais, como por exemplo o tipo de amostra que se vai

pesquisar, sua constitutição física e química, além de considerar a
~

sua forma e homogeneidade.

11.2 - Hio6teses a considerar•

Devido ao fato de que nossa amostra consiste de uma sol~

ção, onde as macromoléculas de crotamina são o soluto e o solvente e

Hei, NaOH, H20, NH40H, consideraremos as três hipóteses seguintes:

a) a solução de macromoléculas é ideal, isto é, uma solução de partI

culas idênticas muito diluida;

b) a densidade eletrônica é uniforme na solução, é dizer que a densl

dade eletrônica do solvente p , e das macromoléculas P são dife o

rentes e constantes no tempo na solução;

c) hipótese do contraste variável, utilizada para a determinação de

algum detalhe da estrutura interna da macromolécula.

Na verdade trabalhou-se com uma concentração constante e

não se variou a densidade eletrônica das soluções; portanto conside-

ramos para nosso sistema a hipótese da densidade eletrônica unifor-

(12). 1- -. -. (14)me , ou se]an que as macromo eculas sao lmpermeavels ao solvente..



II.3 - Intensidade espalhada por uma partícula

Levando em conta o fato de que em uma experiência de di

fração de raio-X o que se mede é a intensidade, o mais conveniente

é procurar uma relação entre a intensidade I(;) e alguma função de

forma do objeto espalhador.

Seja um feixe monocromático de raio-X perfeitamente c~

5

limado, que incide

1,

sobre uma partícula qualquer como na Figura

..
S.

s.
4fei}<e 'dente~ InCI

FIG. 1: Esquema de uma partícula fixa e um feixe

de raio-X incidindo segundo a direção do

vetor unitário s .o

onde:

+
vetor unitário na direção do feixe incidente;S : o+ vetor unitário na direção do feixe espalhado;S

..

E : ângulo de espalhamento;

~ : vetor posição do elemento de volume dVr

.-
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então a intensidade de raio-X espalhada pela partícula é definida

- + ~
em funçao do vetor s do espaço recIproco que matematicamente se es-

creve assim:

+
S =

+ +
s-s o

À

(11.1)

onde À é o comprimento de onda da radiação incidente, mas

+
que o rnódulo de s é (vide Figura 2)

.•
e claro

••s. z

-. +
FIG. 2: Representaçao vetorlal do vetar s do es-

paço recíproco em função dos vetares un~

tários S do feixe incidente e S do feio
xe espalhado.

2 sen e

À

(11.2)

e levando em conta o fato de que para baixos ângulos (19) sen e ~ e, o

que se considera válido para o intervalo angular de 2e < 100, ou sua

""



expressao equivalente s < O .11 {AO-I] para um comprimento de

o'
À = 1.54 A é:

onda

7

s= 28

À

= E:

À

(II.3)

II.4 - Amplitude da radiação espalhada

Suponhamos um elemento de volume dV da partícula espar
lhadora, a amplitude da radiação espalhada pelo dito elemento do vo

lume será(21):

.+ +
dA = p (~) e-27f1.r•s dVr

onde

pC;): densidade eletrônica da partícula;

~ : vetor posição do elemento de volume dVr
+ . - .•.
s : vetor pos1.çao no espaço rec1.proco

(II.4)

Somando-se as contribuições em todo o espaço físico che

ga-se (21)a :

+
A (s) =

+ +
-27fir.se dVr (lI. 5)

+ ~
Claramente pode-se observar que a amplitude A(s) e a transformada

de Fourier da densidade eletrônica e portanto pode-se escrever:

p(~) = f A(;) e27fi~.-;dVV ss
(II.6)
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Conclue-se que é possível obter teoricamente a densidade eletrônica

da partícula, através da transformada de Fourier da amplitude.

II.S - Intensidade de espalhamento para um caso geral

Já citamos em (II.3) que o que se mede experimentalmen

te em uma experiência de espalhamento de raio-X é a intensidade que

é definida como:

~ ~ * ~
I(s) = A(s} xA (s) (lI. 7)

~ ~ -
Como A(s) e uma funçao complexa, e como o produto de um complexo p~

10 seu conjugado é real, a intensidade, logicamente, é real.

(II.8)

Agora praticamente ficamos no caminho certo para encontrar uma rela
- . ~ -

çao entre a intensidade de espalhamento I(s) e alguma funçao de es-

trutura do objeto espalhador, isto é, deduzir a lei de Guinier que
. ~

relaciona a intensidade 1(s) com o raio de giro da partícula. Para

isso enunciaremos uma série de fu~ções até chegar a estabelecer di
~

ta lei.

- - ~
II•6 -Funç'ao 'correlaçao P (u)

\!

Para um caso geral tem-se que:

~
A (s) =

+00

I
00

2 .~ ~,
(~') - 1Tl.S.r d3~'p r e r

,

(II.9)



então

A*(S)

-+ -+
+2nis.re

9

(I1.10)

{+oo
p(~)

-co

-+-+

2nis. r d3-+e r (I1.11)

(11.12)

Fazendo as substituições de ú: ~ tI - r demonstra-se que:

T(;) ~C [C p(f) p(f+ ~)d3;J

-+ -+
-2nis.u

e (11.13)

donde a integral entre chaves se define como a função correlação
-+

P(u), ou seja que

-+
P (u) ~

-+ -+ -+
p(r + u) d3r (11.14)

então a equação (11.13) pode ser reescrita da seguinte forma:

-+
1(5) ~

+00 -+ -+

J (-+) -2nis. u 3-+
Pu e du

-00
(11.15)
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Vemos que as equaçoes (11.15) e (11.14) mostram que a função corre

lação é a transformada inversa de Fourier da função intensidade e

ao mesmo tempo a função autocorrelação da função densidade eletrôni

ca, finalmente tem-se que:

- +
11. 7 - Funçao de F'orma cr (r)

f+oo

+ +
P(u) = I(s)

-00

++
27Tis.ud3+e s (IL15a)

Consideremos uma partícula deslocando-se sobre si mes-
- +

ma segundo a direçao r como mostra a figura 3,

FIG. 3: j +
Figura que mostra o volume v(r), que e

o volume comum a partícula e a mesma

partícula deslocada sobre si mesma se-
+

gundo o vetor r.

então definimos cr (~) = 1 no interior da partícula e cr (~) = O fora da

.•. (+)'" 1 .•. 1 .•.part1cula. V r e o vo ume comum a part1cu a e a mesma part1-
i,t

cula deslocada sobre si mesma na direção de ~.

,
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11.8 - Função característicaYo(~)para 1IDE. partículafixa e de densidadeeletr.§.

nica constante

A função y (~) é definida como a relação entre V(~) eo

V, ou seja:

T
yo(r)

+
= V (r)

V
(11.16)

+
onde V(r) já foi definido e V é o volume da partícula; considerando

as funções definidas anteriormente pode-se demonstrar que:

onde:

.-t +r +
-2rrlS. dre (11.17)

p : densidade eletrônica

Aplicando a transformada de Fourier inversa a equação (11.17) tem-

-se que:

+
Yo (r) =

11.9 -Função' II ($) I 2

+ +
2rris.re ds (11.18)

A função IE(S) 12 se define como a transformada de
+

Fourier de V y (r), então pode ser escrita como:o

•



+ +
-2nis.re

+
dr

12

(ILI9)

Fazendo urna comparação entre as equações (II.17) e (II.19)

que

•. - . (21)
Alem dessa comparaçao fe~ta pode-se demonstrar que.

A equação (11.21) nos mostra que I(~) é a transformada de

tem-se

(1I.20)

(11.21)

Fourier

da função de forma e isso nos permitirá obter informação da forma e

tamanho da partícula.

11.10 - Lei de GUiniere Porod

11.10.1 - Tntrodução

- ~
Tal como falamos na introduçao deste capltulo, devemos

ter em conta certas condições teóricas e experimentais para poder -

mos estudar um conjunto de partículas em solução, pelo método de

SAXS.

Considerando a nosso amostra como um conjunto de partí-

culas idênticas orientadas ao acaso dentro da solução e suficiente-

mente afastadas umas das outras, de tal maneira que não exista in-
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terferência entre as ondas espalhadas por cada partícula, ou seja ,

consideraremos cada partícula espalhando independentemente. Além

das condições anteriores devemos salientar que a densidade eletrôn~

ca (p ) do solvente se considera uniforme em toda a solução e a deno

sidade eletrônica (p) das macromoléculas se considera muito bem de-

finida(14) , o que quer dizer, que se tem uma superfície de interfa-

ce muito bem delimitada entre cada uma das partículas e o solvente.

Da equação (11.20) e das condições acima pode-se escre-

ver:

+
1(9) = (11.22)

11.10.2 - Lei de' GUinier

Considerando as :equações (11.21) e (11.22) chega-se a:

(11.23)

A partir da equação acima demonstra-se uma aproximação

exponencial(lO) , conhecida como lei de Guinier, válida para valores"

de s + O. Para simplificar nossos cálculos, tomemos a origem das

çoordenadas no centro de gravidade da partícula e analisemos para o

eixo x.

o fato de colocarmos a origem de coordenadas no centro

de gravidade implica que:

•



f a (x)x dx = O

14

(II.24)

e para valores de Sx -+ O pode-se desenvolver em série a seguinte ex-

pressao:

.-+ -+ 2 2 2 ]e -2TI1SX·X = [1- 2TIisx.X + 2TIsx X + •••.

onde:

-+ • - -+
sx: componente na dlreçao x de s,

e substituindo a (II.25) na (II.23), chega-se finalmente a:

I (s ) = (p_p ) 2V2 e-4TI2S2 R2x o X }{

onde se define

'R2 - 1 f 2 ()x - V x a x dx

e Rx representa a componente do raio de giro da partícula

a direção do eixo x.

(II. 25)

(II.26)

(II. 27)

segundo

Considerando-se os três eixos e lembrando-se que esta-

mos analisando um conjunto de partículas totalmente ao acaso pode-

-se escrever finalmente:

I (1:» = N (p- p ) 2 V2 eo (II.28)

A equação acima representa a
•• -+

do modulo de sonde:

Lei de Guinier que.é uma função

•

....~---"..............-.,-"' ..,.."''''~.,.-,,,",,-,,,,,-~.,,-,..,-...,....,.-.._~,._ ~ __ . __"""- .--ft ~,..,- •__ .•_

I"r""("",c c'.,·"":· ,',': ~'.n l"D'nC.'I':' I..-J;.J, •. '.J ••.••••, l.- .;;.';\;\'. I-~'- Vi.'J , •• , ••••••.J L"r f

~!"MO"l:";t:lJ:r;~~':.7.· '--;:"~_->C:";T"';<;Tl' ~~;;,;.: ~';~ __·'I.',',';·' -_-'~-"-rT~:'>;>';"':;;';T'-'~'-",'-~ZF,~ ~t



15

N: número médio de partículas irradiadas;

V: volume da partícula;

RG: raio de giro da partícula definido corno

(11.29)

.•• ,- -+

r: modulo do vetor posiçao r com origem no centro de massa da par-

tículai

n: nimero de elétron da partícula;

p(~): densidade eletrônica da partícula.

g claro que, se aplicarmos logarítmo à Lei de Guinier e

graficarmos log I(8) versus S2 ternos corno resultado urna reta, que

logicarnente será válida no intervalo de validade da aproximação ex

ponencial, e a raiz quadrada da inclinação desta reta é proporcio-

nal ao raio de giro da partícula.

Usando-se radiação K eu, tem-se um comprimento de ondaa

À = 1.54 A, pode-se demonstrar que (9)

(11. 30)

onde a: inclinação da reta

RG: raio de giro

,
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11.10.3 - Lei de porod

Uma curva típica de espalhamento quando se usa um feixe

com colimação pontual é mostrada na Figura 4

1(5)

LogI(S)

(o)

,,,"

LogI(s)

ZONA DE POROD,

N 2 A

,1(s)= arr3(P- fo) 54~

Sm s= s..(AO-1)
)..

(b) (e)
log s

FIG. 4. (a) Esquema de urna curva tIpica de espalha

mento usando feixe pontual que mostra a

zona de Guinier e Porod.

(b) Reta obtida da regiao de Guinier num

gráfico de Log l(s)

versus S2

(c)

Reta obtida da zona de Porod num gráfi-

co de Log l(s)

versus Logs
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f(

onde:

A; superfície externa da partícula;

s : ângulo mínimo de espalhamento que depende do tamanho da partío

cula e da colimação do aparelho;

sm: ângulo máximo de espalhamento para o qual se considera que

I (5) ~ O

Da Figura 4 pode-se observar um comportamento assintót~

co da curva para valores de S grandes, dentro do intervalo de bai

xos ângulos. Uma boa demonstração de que a intensidade está rela

cionada com S de acordo a expressão (11.31) encontra-se em (9)e (21).

+I (s) =

2

N. (p-po)
81T3

A
(11. 31)

A equação acima é a lei de Porod, a qual fornece outro .parâmetro

estrutural importante, ou seja, a superfície externa A da partícu-

Ia; esta lei ê válida para soluções com alta e baixa concentração,

e para quaisquer forma e tamanho da par.tícula" sempre que se encon

tram ao acaso e que a interface solvente partículas seja bem defi

nida e que nenhuma das dimensões das partículas seja nula.

Portanto, utilizando-se a Lei de Guinier e Porod, das

~ ~ -.
curvas de espalhamento e posslvel obtermos os tres parametros es-

truturais mais simples da partícula, raio de giro, RG, volume, V ,

e a superfície externa, A. Uma vez conhecidos os valores dos três

parâmetros ê possível estabelecer em geral um modelo físico da for

ma e tamanho da partícula •

•
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III. MgTODOS EXPERIMENTAIS E AMOSTRAS

III.l - Introdução

Para uma melhor compreensão deste capítulo o subdividi-

remos em três partes:

a) Arranjo experimental;

b) Preparação das Amostras;

c) Coleta de dados.

III•2 -Arranjo Exp'erimental

III. 2.1.' In'trodUção

O equipamento básico utilizado para a obtenção das cur

vas de espalhamento, usando a técnica de SAXS, precisa cumprir cer

tas condições fundamentais, tais como:

a) Obter ângulos acessíveis suficientemente baixos;

b} Que a intensidade espalhada seja suficiente;

c} Obter um feixe monocromático;

d) Obter-se baixo espalhamento parasita

III. 2.2. ColÜttação do feixe

Em princípio tem-se dois caminhos a seguir" para lograr

uma boa definição e colimação do feixe, pode ser a IIcolimação pon

tual" ou IIcolimação linearll, e isto se consegue simplesmente usan-

•
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do a geometria adequada das fendas do sistema de colimação; para o

caso da amostra da crotamina utilizou-se a colimação linear devido

ao fato de que a crotamina espalha pouco e precisa-se de intensida

de suficiente para obter um número maior de contagem. Uma vez que

o número da contagem é proporcional à intensidade, e que o erro es

tatístico porcentual é (IN'/N) x 100. Isto implica em que quanto

maior o número de contagem, menor o erro porcentual, o que permite

medir o raio de giro com uma melhor precisão.

III.2.3 - Montagem experimental

Na montagem experimental utilizada para a obtenção das

curvas de espalhamento, foi necessário o seguinte equipamento: Fon

te de raio-X (Rigaku) acoplado a um tubo (Philips) com alvo de co-

bre; um monocromador de grafite para selecionar, da radiação forne-

cida pelo tubo, apenas o comprimento de onda ÀK eu; filtros paraa

medir atenuações das amostras; amostra padrão de carvão vítreo pa-

ra medir a intensidade do feixe direto, detetor

acoplado ·a um painel eletrônico, capaz de transformar

cintilador

a

intensidade produzida pelos fótons em número de contagens e final-

mente um sistema mecânico automático de varredura angular,

de deslocar o detetor da posição angular zero até mais ou

200•

capaz

menos

Todo o equipamento acima descrito está esquematizado na

Figura 5 •

•
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------..

M

FIG.S - Esquema do Arranjo experimental utilizada

para a obtenção das curvas de espalhamen

to produzida pelas macromoléculas da cro

tamina.

FR: Fonte âe raio-X, alvo de cobre;

FI e F2: Fendas que definem a geometria do feixe;

F3: Fenda que elimina o espalhamento parasi ta produz.!.
do por FI e F2;

F4: Serve para diminuirao minirropossívelo ângulo que
"vê" o detetor;

FS: Fenda de resolução;
FF: Filtros, quando necessários, de Ni ou AI;

A: Amostra, capilar contendo solução de macromolécu

Ias de crotamina

E: Ângulo de espalhamento;

M: Monocromador de grafite;

De: Detetor cintilador.
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I I I • 2 • 4 - _D_e_t_e_r_ID_i_h_a_ç_ã_o_'_d_o_â_n_9_u_l_o_m_i_n_i_m_o_E:o

Depois de testar as diferentes fendas para lograr a in-

tensidade desejada,

FI = [15XO,5J mmi

F2 = [15 x O,lJ mmi

F 4 = [10 x O,8J mmi

F 5 = [5 x O,6J ntn.

escolheu-se os seguintes valores de fendas:

~IO

I 111 h = Altura

o ,10

a= Largura

FIG. 6 - Esquema simples de uma fenda comum

o passo seguinte foi determinar o ângulo mínimo atingi-

vel (E:) com a finalidade de que o feixe direto não danifique o deo

tetor cintilador, de acordo com a Fig. 7, e usando o método dos

triângulos semelhantes (6), e para os valores de fenda menciona-

dos acima, tem-se o valore de E: , dado pelo cálculo seguinte.o

Considerando-seos valores ITOstradosna Fig. 7 tern-seque:

onde

(IILl)

x= a~ = 112 = 186,6
a+b 0,6

mm (IIL2)

logo

~ = f. -+ C = aL = 1, 61x L x

então:

c/2 - ~ = O 0027tg E:o = -V - 2V '

,

(IIL3)
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w

beam
- ·C stop

L

FIG. 7 - Esquema de Propagação do Feixe.

L=601,6nun

9,=224 mm

w = 415 mm

v = 287 mm

tg E = 0,0027o

tg E ~ E , então:o o

E = O , OO2 7 rd -+o 180 (graus)
TI

E = O 200o ' •

Para se ter uma maior segurança nós trabalharemos com
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111.2.5 - Determinação do zero horizontal do soniômetro

Na calibração do aparelho, torna-se necessário a deter

minaçao da posição do goniômetro em relação à posição de 00 (zero

grau) do feixe direto; pois sem isso não poderemos ter urna medida

precisa e correta da intensidade em função do "~ngulo de espalha-

mento".

Para isso se mediu a intensidade I, em função da posi-

ção do goniômetro em torno do feixe direto. A posição do zero é o

valor médio das posições de I ~ à direita e à esquerda do I ~max max

(Vide Fig. 8). A fim de evitar danificar o detetor foram inseridos

dois filtros de níquel de atenuações A2=71.6 e A6=37.3.

111.3 - Preparação das amostras

A crotamina foi obtida e purificada pelo Dr. Laure(l) ,

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Com a amostra

purificada foram preparadas soluções a uma concentração de 10%

peso e a diferentes valores de pH's; (vide Tabela I).

. ~
Ja

em

Na preparação das soluções tem-se que considerar a pou-

ca quantidade de amostras disponível (0,075 g), fato que motivou

grande dificuldades na medição de pH de cada solução e com o siste

ma de montagem da amostra.

Sabe-se que no sistema tradicional para medir o pH o vo

lume das soluções tem que ser da ordem da dezena dos mililitros

pois os eletrodos comuns têm um só terminal. No caso de volumes da

ordem dos microlitros tem-se que usar um micro-eletrodo.
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TABELA I

n9 do capilar arrostraconcentraçãosolventepH's

I

crotarnina10%HCl0,5M1,92

II
crotamina10%HCl1,OM3,47

III

crotamina10%HCl10-4 M
6,14

IV

crotamina10%
NH40HO,OlM7,51

V

crotamina10%
NH40HO,lM9,53

VI

crotamina10%NaOHO,5M12,63
-

TABELA I - Tabela que apresenta os solventes

e os diferentes valores de pH's

para as soluções da crotamina.

Na verdade cada solução tinha 0,003 gr de crotamina dis

solvida em 30 micro-litros de solvente, o qual dá um concentração

de 10%. Para medir o pH foi usado um micro-eletrodo desenvolvido

por C. VANDEROOST(24) e atualmente fabricado pela IMBRACRIOS, com

uma capacidade de 8 micro-litros. A medida dopH é feita colocando

-se o micro-eletrodo com solução de crotamina e um eletrodo de re

ferência R-685 em contato com uma solução saturada de KC1 .. O mes-

mo fato de se ter volumes da ordem de 30 micro-litros, nos levou

a trabalhar com capilares de vidro Lyndemann de 1 mm de diâmetro

interno.

Foi desenvolvido na oficina mecânica do IFQSC, o porta-
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1.100

I"""'l

900(j) "-o•.....•-CDN~~ 700

500

300

100

94 969899100101102 104106I
IIII -2-0,02 -0,0\

O+0,01 +0,02 (29) x 10 (Graus)

FIG.

a - Gráfico para se obter a posição zero

do goniômetro

amostra para adaptação do capilar ao goniômetro. O esquema do

porta amostra é mostrado na Figura 9.
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FIG. 9- Porta amostra usado na obtenç~o das cur

vas de espalhamento da crotamina

c: Capilar com soluç~o

P: Porta-amostra

CG: Cabeça goniométrica

SP: Suporte que se desloca segundo o eixo x

ER: Escala de referência.

Jo: feixe incidente de raio-X
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A cabeça goniométrica (CG) permite colocar o capilar

perpendicular ao plano horizontal do goniômetro e o movimento gra-

duado na direção x permite obter a melhor posição do capilar X ,o

em relação à posição 0° (zero grau) do feixe direto, para isso se~

pre se traça um gráfico da intensidade I(x) em função da posição X

do capilar, corno se mostra na Figura 10.

10

n·
~u.
•....•

C\lo
x

~
H

7

6

5

4
0,5 0,7

1

0,9

Xo 1

\,\

1

1,3

X(mm)

1

1,5

FIG. 10 - Gráfico da Intensidade I(x) em função

da posição X do capilar VI
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111.4 - Coleta de dados

Os dados experimentais a serem medidos são essencialmen

te as intensidades dos feixes espalhados em intervalos angulares ~

dequados.

Entretanto essas intensidades são afetadas por vários

fatores que teremos que levar em conta tais corno: atenuação do fei

xe incidente pelas amostras, o valor da intensidade do feixe inci-

dente J , o espalhamento parasita pelo ar, pelo vidro e pelo sol o

vente, o diâmetro do capilar, a natureza das amostras. Afim de le-

var em conta todos esses fatores define-se urna intensidade normali

zada dada pela expressão IV.l. Por outro lado sabe-se que um dos

fatores que mais influe na determinação precisa das curvas de esp~

lhamento é a instabilidade do feixe incidente. Existem diferentes

.•. d t f .t 1 C .. h (27)meto os para se con ornar o e elO, por exemp o ralevlc men -

ciona o método de se usar urna amostra de referência e o método de

realização de repetidas varreduras, utilizando-se tempos de conta-

gero reduzidos. No nosso caso utilizamos o método mais comumente u-
~
sado que consiste simplesmente em medir a intensidade do feixe es-

palhado a um ângulo fixo de 1,50, J , antes e depois da determina- ~p

ção de uma curva de espalhamento, usando o arranjo experimental

mostrado na Figura 11 •

•
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jcarvão vitreo

FIG. 11 - Arranjo experimental para medir

tens idade do feixe espalhado J
. P

a in

em 1,50

J : Intensidade do feixe diretoo

C : Arrostrapadrão do carvão vitreo de coeficientede
v atenuação= 1,85

Ef: Ângulo de espalhamento fixo 1,50

FF4: Filtro com um valor de atenuação 7,85 pa
ra proteção do detetor -

DC: Detetor cintilador

J : Intensidade espalhada pelo carvão vitreo
p o

em 1,5 .

As condições de trabalho para desenvolver os dois pas-

sos anteriores são:

V: voltagem a 40 KV

j: corrente = 35 mA

t : tempo de contagem = 100 seg.c

o valor que se usou para a intensidadeJ do feixe espalhadop

na determinação das curvas de espalhamento é dado pela seguinte ex

pressão:

J
P

= J + Jpdpa
2

(IIr. 4)
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onde:

J = média da intensidade antes da determinação da curpa
va de espa1hamento;

Jpd = média da intensidade depois da determinação

da

curva de espa1hamento.

rrr.4.1 - Medida das 'atenuações

Para medir as atenuações das amostras aproveitou-se

as condições de trabalho e o arranjo experimental utilizado na me-

dida da intensidade do feixe J , (vide Figura 12)..p
A expressão abaixo, dá o valor das atenuações das amos-

tras:

onde:

A =c
J

~

J
pca

(rrr.5)

A : atenuação da amostra;c

J : média da intensidade do carvão vítreo;
p

J : média da intensidade do carvão vítreo mais amostras de crota
pca

mina.



fcarvão vitreo

capilar com sOluçÕô

(carvão vitreo

(a)

(b)

FIG. 12 - a) Arranjo experimental para se medir a

intensidade J do carvão vítreo;p
b) Arranjo experimental para se medir a

intensidade do carvão vítreo,

amostras de crotamina, J
pca

mais

111.4.2 - Passos angulares e Tempos de contagem

Para obtenção das curvas de espalhamento das diferen-

tes soluções de macromoléculas de crotamina utilizou-se as se-

guintes condições de trabalho (vide tabela 11).

,



32

TABELA 11

T =Te~ de Intervalo an-
Passos 'an

Voltagem
Correntec -

rontagem gular (graus)
gulares

(KV)
(mA)

(seg)
(graus)

800

O,15 até 1,.150,054035

800

.1,15 .até 3,150,104035

800..

.. 3,.15 .até .6,.15.0,204035

Tabela 11 - Tabela ~ apresenta as rondições de trabalho para a C!?

tenção das curvas de espalhanentoo

Para finalizar este capItulo, apresentamos a curva de

espalhamento normalizada e livre de espalhamento parasita do capí-

lar III(vide Figo 13) o
,...,

o
:J

L..J

"'Q 100.00
)(
VJ

z
••

80.00

6000

40.00

20.00

0.00
0.000 0008

T

0.016
T

0.024
T

0.032
T

0.040
I

0.048
I I

0.056 0.064
5 [Ã-I ]

FIGo 13 - Curva de espalhamento do Capilar 111

[~~:~~;;;C;\'D':j"I'":~':::T~;')~:En;i(;\ EOG!MiCA DE $;\0 C!.L~C3·'''~::~1..·F í s! CA !
-"--'~"'"-"""'...<'-'~~T=:·;-;~~;:;;:::''''C:''I::lIr_":''_'··_'-''''','"'-__ ·.~''''~~.I'.UQ.7.:t":il~"I-""'_.,,,,,,,,,'_'''~
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IV. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

IV.l - Primeiros resultados

Com a finalidade de testar o equipamento experimental ,

fazendo uso da técnica de SAXS, escolheu-se uma série de macromol~

culas amplamente conhecidas na literatura(18),(20) e (22) tais co-

mo oxi-hemoglobina e insulina. Também testamos um método com uma

proteina quase inédita, porém de peso molecular bem maior que os

demais, a hemoglobina de Biomphalaria Glabrata, para os primeiros

estudos (23) • As macromoléculas mencionadas são consideradas do ti-

po globular e de forma aproximadamente esférica.

Na Tabela III são apresentadas os valores do raio de g~

ro medido para cada proteína, a partir dos quais é deduzido o raio

da esfera correspondente a cada macromolécula, também são mostra

dos os pesos moleculares e as características das soluções (concen
,

tração e pH). Em virtude de dispormos de quantidade suficiente de

amostra, estas medidas foram efetuadas usando um porta-amostras ti

po cuba de 0,5 x 3,0 x O ,lcm3 com janelas de Mylar.
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TABELA 111

Prateina PM(g)SolventeConcentraçao
RG (Ao)Pe(Ao)pH(%)

oxi-:herroglobina

68.000
..
1023.9±0.731.06.6agua

insulina

36.000
..
10l8.4±0.523.76.6agua

henoglobinade

1.745,800
Tampão

10
92± 2139.85.0

caramujo
acetato

Tabela 111 - Valores dos parânetroscaracterístirosda oxi-henoglobina,

insulinae henoglcbinade caramujo.

o valor obtido de RG= (23.9 ± 0.7) [AO] para a oxi-hemo

globina mostra uma boa concordância com o valor RG = (24.7 ± O .1) [AO]
(20)

determiando previamente por H. Conrad

\-\ O valor encontrado de RG = (18.4 ± 0.5 ) [AO] para a insu-

lina, comparado com os resultados obtidos por Blundell(22) usando

sistemas cristalizados, permite concluir que esta proteina se encon

~ ~
tra em soluçao sob forma hexamerica.

O valor de RG = (92 ± 2) [AO] encontrado para a hemoglob~

na de caramujo ê bastante razoável, devido ao seu tamanho e elevado~

peso molecular. Nos anexos AI' A3 e A5 são mostradas as curvas de

espalhamento da oxi-hemoglobina, insulina e hemoglobina de caramuj~

e nos anexos A2, A4 e A6 são mostradas as respectivas curvas de Log

Jn(e) versus e2, usadas para calcular o va~or do coeficiente angu-

lar e de onde é deduzido o valor do raio de giro das proteinas cita

das acima •

•
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IV.2 - Resultados encontrados para a crotamina

IV.2.l - Expressão utilizada para obtenção das curvas de espa-

lhamento da crotamina

Tal e como já foi dito em (III.3), a pouca quantidade de

amostra nos levou a trabalhar com porta-amostra capilar. A fim de ob-

ter as curvas de espalhamento devido só a crotamina, precisa-se de

uma expressão adequada que permita obter a intensidade normalizada e

livre do espalhamento parasita.

Tal expressão pode ser deduzida considerando o sistema

mostrado na Figura 14, e é da forma:

r A

JN (s) =

! c(s) c _
(l-w)

<P Jpca
A J () (l-w)J ( )s s s + v s

J J
ps pv

A J ]

_ v v(s)

pv

onde:

(IV. 1)

w :

Jc(s):

Js(s):

Jv(s) :
Ac

As

Av
<P

J
pca

J
ps

Intensidade normalizada e livre de espalhamento parasita;

Fração do volume ocupado pelo soluto na solução;

Intensidade da solução de proteina;

Intensidade tie solvente;

Intensidade do capilar vazio;

Atenuação da solução de proteina;

Atenuação do solvente;

Atenuação do capilar;

Diâmetro interno do capilar;

Intensidade do feixe espalhado medida a 1,50 para o sistema

com solução de proteina;

Instensidade do feixe espalhado medida a 1,50 para o sistema

com solvente;

J : Intensidade do feixe espalhado medida a 1,50 para o sistemapv
vazio.
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v

FIG. 14 - Esquema dos três capilares: (c) contendo

solução de crotamina, (s) contendo somen

te solvente e (v) capilar vazio.

IV.2.2 - Valor esperado do raio de giro da crotamina

Para se ter idéia do valor esperado do raio de giro da

c{otamina, considerou-se que o volume das proteinas do tipo globu

lar e de forma aproximadamente esférica é diretamente proporcional.
ao seu peso molecular. Do peso molecular e raio de giro da oxi-he-

moglobina mostrados na Tabela III, encontrou-se que o volume da

crotamina é dado pela seguinte expressão.

v =c
PM . x Vc ox

PM
ox

(IV. 2)
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PM : peso molecular da crotamina, 4872 (g)c
V : volume da oxi-hemoglobina, 125735 (A03)ox

PM : peso molecular da oxi-hemoglobina, 68000 (A03).ox

Logo o valor calculado do volume da crotamina, foi:

(IV. 3)

A partir do valor do volume, encontrou-se o raio de giro da crotami

na, pois para uma esfera(9) pode-se demonstrar que o raio de giro é

dado pela expressao:
r

R = 1375 Res feraG

e, portanto

onde

RGC: raio de giro da crotaminai

V : volume da crotamina.c

(IV. 4 )

(IV. 5)

Então: ~
•

RGC = O , 77 x t4V ~ 1'3

(IV. 6 )

e portanto o raio de giro esperado para a crotamina é:

•

(IV. 7)
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IV.2.3 - Fator de correçao - w

Conhecido o raio de giro esperado da crotamina e quantl

dade de amostra nas soluções é bastante simples calcular o valor de

w , que é dado da seguinte forma:

(IV. 8)

onde

Vtc
.volume total do soluto.

Vts

ivolume total de solução

Para cada uma das soluções utilizou-semina,

o que corresponde a um número de moles igual

O,003g de crota

-7
a 6.1 x 10 mo-

leso Sabendo-se que 1 moI contém um número de Avogrado de moléculas,

. 6 023 023 ~ ~ ~ou seJa. x 1 moleculas, o numero total de macromoleculas de

crotamina na solução é 36.7 x 1016 moléculas, portanto o volume to

tal ocupado pelas moléculas de crotamina é igual a 323033.4 x 1016

(Ao 3) •

ft - ".

Lembrando-se que o volume total da soluçao e 30~~, te-

mos:

-5
w = 10767 x 10 ou seja,

w = 0.1.

..

Uma vez conhecido o valor de w e considerando-se o diâ-

metro do capilar, cP = 1.O mm, como urna constante, a expressão utili

zada para a intensidade normalizada e livre de espalhamento parasi-

ta, torna-se:

•



onde

k = (1 - w)o
k = (k - A )1 o v

AJ
c c(s)

J
pca

A

Js(s) s + klko J
ps

J
v(s)
J
pv
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(IV. 9)

IV.3 -Raio de gi'ro do aglomerado - RGA

Nos anexos A7 até ~8' sao mostradas as curvas de espa -

lhamento normalizadas livre de espalhamento parasita para cada uma

reta

das amostras de crotamina, assim como os gráficos de Log JN(s) ver-

sus s2, de onde foram obtidos o coeficiente angular da melhor

traçada pelo método dos mínimos quadrados.

A partir do coeficiente angular é deduzido indiretamente

o valor do raio de giro de acordo com a seguinte equação:

Nos gráficos mencionados acima observa-se

(IV. 10)

claramente

\'

duas zonas retas (I e 11), o raio de giro obtido da zona I, denomi -

nou-se raio de giro do aglomerado, RGA, e o raio de giro da zona 11

denominou-se raio de giro do monomero, . RGM• Na Tabela IV são mos

trados os valores de RGA, RGM e os diferentes valores de pH •

•
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TABELA DI

n =nunem do
ooncentração (%)
pHRQ.1 (Ao)~ (Ao)c capilar

I

101,9210,30± 0,3015,40± 0,30

11

103,479,30± 0,2318,65±0,27

111

106,149,23± 0,2514,29± 0,20

DI

107,518,13± 0,1618,77± 0,22

V

109,539,04± 0,2115,32± 0,21

. .

.VI....
. . . . ,
....10 .

. . .,12,6.
,],~,.89±O,27,22,88± O,32

TABELA DI - Valores do raio de giro do aglomerado e

monomero, e os diferentes valores de pH,

na série de capilares com solução de

crotamina.

IV.4 - Raio de gir'o :médio para'agregados :moleculares

Se se supuser que a molécula de crotamina pode ser re

presentada por uma esfera de raio R , poder-se-á propor como modeo

10 para os agregados a associação de várias esferas rígidas

mesmo raio R • Tal hipótese é certamente bastante grosseirao

com"

pois

ao associarem-sé duas ou mais moléculas de crotamina, elas o farão

certamente através de interações que serão devidas ao caráter hi-

drofóbico ou hidrof{lico dos resíduos e às cargas que os mesmos

tiverem nas diferentes condições de pH. Isto deverá acarretar re

arranjos conformacionais que tenderão a mi~imizar a energia do

agregado. Entretanto, o modelo simplificado de associação de esfe

ras rígidas será útil à formulação dos primeiros moáelos com os

F81BU(r:r-~:-Al3-~',:;;IT'JTO DE FíSiCA E Q'J1M!CA DE ~j.oCARios. us
Fi: I ::,\

__ ~~~= __~.~~.....:",--,,~~.i:lII:_=~_.=- _
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quais tentaremos entender a formação dos agregados sugeridos pelas

curvas de espalharrentoa baixo ângulo enrontradasexperiIrental.rrente.

o cálculo do raio será efetuado em todos os casos levan

do-se em conta rotação em torno de um eixo que passa pelo

de gravidade da partícula.

centro

IV.4.a - Raio de giro médio para duas esferas

Vamos calcular a seguir o raio de giro médio para duas

esferas em contato entre si, como mostra a Figura 15. O momento de

. ~ . d . t 1 - . E ~ d d (15)~nerc~a e um s~s ema em re açao a um e~xo e a o por :

(IV.ll)

onde:

IE: momento de inércia total do sistema em relação ao eixo E;

~: massa total do sistema;

RE: raio de giro médio do sistema com respeito ao eixo E.

y

z

•
FIG. 15 - Modelo de duas esferas duras no

espaço.
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Considerando a Figura 15, os momentos de inércia em re

lação aos eixos x,y e z são respectivamente:

I = 2 [ 2 M R2 ]x 5 o

I = 2 [ 2 M R2 ]

(IV.12)Y 5 o

I = 2 [~ M R2 ]

z 5 o

sendo Ro o raiq de cada esfera.

Como o momento de inércia em relação ao centro de grav~

dade é dado por:

I = I + I + I = M_ R2X Y z -'1'
(IV .13)

onde R é o raio de giro médio do sistema, segue das eqs. (IV.12 e

IV.13) que

(IV.14)

(IV .15)

IV.4.b - Raio de giro médio para três 'esferas de raio Ro dispostos

em forma linear

Considerando-se três esferas dispostas linearmente como

mostra a Figura 16, temos:

\l,

I = r§.. M R 2 + 8 M R 2 ]x L5 o o

I = 3 [~ M R2 ]Y 5 o

I = r§.. M R 2 + 8 M R 2 ]z LS o o

(IV.16)



43

P(O,O,Ol

FIG. 16 - Raio de giro médio para três esferas

de raio R dispostas em forma linearo

Substituindo as eqs. (IV.16) na equação (IV.13), vem

RG = 2,55 Ro (IV.1 7)

IV.4.c - Raio de giro médio para três esferas dispostas em forma

trigona1

Da Figura 17 tiramos

I
=~ M R2 + '2 M R2 +

'2 MR2x
5 o 5 o5 o

I

=§..MR2 + §..MR2

y

5 o 3 o

I

=§..MR2 + 12MR2
z

5 o 3 o

(IV.18)
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y

FIG. 17 - Raio de giro médio para três esferas

dispostas em forma trigonal

Usando o mesmo procedimento do item anterior,

(IV.19)

IV.4.d - Raio de giro médio para quatro esferas dispostas em forma

de um quadrado

Considerando a Figura 18/

I =2[2MR2 +2MR2]X 5 o 5 o

1=2[14 MR2 ]Y 5 o

Iz = 4 [ ~ MR~ + 1,41 MR~ ]

(IV.20)
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que substituIdos na equação (IV.I3) resulta:

(IV.21)

FIG. 18 Raio de giro médio para quatro esferas

dispostas em forma de um quadrado

IV.4.e - Raio de giro médio para quatro esferas dispostas em forma

te·traédrica

Da Figura 19,
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I
=-ª- M R2

+ 18 M R2+ 2 M R2X

5 o9 oo

I

=-ª- M R2
+ 22 M R2+ 4 M R2 (IV. 22)

Y

5 o9 oo

I = 5 13 M R2

+ ~ M R~
z' o

Usando o procedimento anterior

y

(IV. 23)

FIG. 19 - Raio de giro médio para quatro esferas

dispostas em forma tetraédrica
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Na Tabela V resumimos os resultados dos RGA, em Angstron

(AO), para cada estrutura de aglomerados estudadas acima.

TABELA V

EstruturadoExpressãodoValor do
agregado agregadoRGARGA (AO)

d.ÍIrero

00~ =1,78 ReM16,02

trírreroli-

(XX)%A = 2,55 RQ.1.22,95near

trírrerotri
&RGA=1,96 ~17,64ganal

tetrarrero

tE
~ =2,47 RQ1

22,23quadrado

tetrarrero
'e>~=2,73 ~24,57

I tetraédrico

TABELA V - Raio de giro dos agregadospara um nonarero
- o

de RQ.1.=9A •

IV.5 - t-iodelos"adequados aos agregados

Uma comparação entre os resultados dos raios de giro ex

perimentalmente apresentados na Tabela IV com os raios de giro mé-

dios calculados com os diferentes modelos de agregados de esferas

rígidas apresentados na Tabela V nos levam a concluir que nas solu

ções de pH 1,92; 6,14 e 9,53 temos moléculas de crotamina monoméri

cas e diméricas. No caso das soluçoes em pH = 3,47 e pH = 7,51 temos•
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monômero e trímero trigonal. Finalmente no caso de pH=12,6 a sol~

ção contém dímeros e tetrâmeros. Embora o raio de giro do tetrâme

ro quadrado e do tetrâmero tetraédrico tenham valores relativamen

te próximos, julgamos que o tetrâmero tetraédrico deve ser favore-

~ido porque nos parece que essa conformação permitirá uma maior

oclusão dos resíduos hidrofóbicos no interior do agregado. Esta es

trutura possivelmente será acompanhada de uma variação conformacio

nal responsável pelo raio de giro menor que o sugerido pelo modelo

de agregação de esferas rígidas. Uma avaliação de superfície da m~

lécula do agregado talvez venha a permitir futuramente uma distin

ção mais clara entre estes dois modelos.

IV.6 - Observações fi'nais

Para finalizar este capítulo, apresentamos na Figura 20

o perfil do feixe utilizado na obtenção das curvas de espalhamento

da crotamina.

Este perfil corresponde a um feixe incidente de secçao

linear, portanto tem-se que fazer as correções adequadas, visto que

a teoria desenvolvida para baixos ângulos pelo Guinier(9) e~

utilizada no Capítulo II do presente trabalho considera um

de secção pontual.

feixe

As curvas de intensidade obtidas para feixe linear ge

ralmente são corrigidas por dois métodos muito bem conhecidos: Mé

todo de Schmidt(13) e o método de Lake(16), respectivamente nos

casos de se utilizar feixes de perfil gaussiano ou linear e infini

to.
•
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FIG. 20 - Distribuição da intensidade do feixe

direto segundo a direção do eixo y.

o método de Schmidt(13), é utilizado quando o perfil do

feixe é aproximado a uma gaussiana que obedece a seguinte equaçao:

l.l.l(y) = w(o)

onde:

(IV.24)

p: parâmetro caracterIstico da gaussiana;

w(o): amplitude da gaussiana.

O passo seguinte é resolver a equação integral (IV.25),

em forma numérica, utilizando um programa de computação.

+00

(IV.25)
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o'hde

JE(s): Intensidade obtida experimentalmente;

I(s): Intensidade para um feixe pontual.

O método de correção de Lake descrito por Craievich(2l) ,

obedece duas condições para ter-se um "feixe linear e infinito":

la. )

2a. )

EO (y) = Eo (constante);

L - At > Smax2

E : potência do feixe incidente;o

L: comprimento correspondente à secçao do feixe na qual

EO (y) = Eo;

S : valor de S para o qual I (s) ~ O;max

At: comprimento da fenda de resolução.

Entretanto o perfil do feixe por nós utilizado nao pode

ser considerado rigorosamente nem Gaussiano, nem linear infinito.

A adoção de qualquer um dos dois esquemas seria apenas uma aproxi~;

mação que resolvemos não fazer no estágio atual deste trabalho em

virtude de seu objetivo ser apenas a deteção de variações do raio

de giro da molécula de crotamina e de agregados em função de varia
~

ções de pH. Este 'trabalho terá prosseguimento e tencionamos enca -

rar o problema da correção do perfil do feixe tanto sob o ponto de

vista experimental, tentando aproximar melhor o perfil atual a um

perfil Gaussiano ou a um perfil linear infinito como através do

uso dos programas de P.W. Schmidt e de Lake.
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V. CONCLUSÕES

De acordo com a teoria estudada no capítulo II e os re-

sultados obtidos experimentalmente no presente trabalho, chegou-se

às seguintes conclusões:

a) Verificou-se que a insulina em solução 10% de HCl, num pH = 2.5 ,

apresenta-se sob forma hexamérica;

b) o valor obtido do raio de giro RG= (23.9± 0.7) (Ao) da oxi-hemo

globina em solução com H20, numa concentração de 10% e um pH=6.6

concorda dentro do erro experimental com o valor obtido por H.

Conrad(20) ;

c) os valores de raio de giro obtido, para a crotamina nas diferen-

tes condições de pH na região II das curvas de espalhamento con-

cordam satisfatoriamente com o valor de raio de giro esperado,

o
~C = 9.7 (A );

d) de acordo com a forma apresentada pelas curvas de JN(s) versus
2. - .• _

s para a crotamlna, conclue-se que a soluçao e heterogenea;

e) verificou-se que a crotamina obedece razoavelmente as condições

de ser do tipo globular e de forma aproximadamente esférica;

f) o fato das curvas do 10gJN(s) x s2 das soluções de crotamina ana

lisadas apresentarem sempre duas retas de inclinações diferentes

na região de Guinier indicam que em tais soluções a crotamina a

presenta-se na forma monomérica e de agregados. Observando as

\
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curvas colhidas em diferentes condições de pH notamos que tanto

o raio de giro das moléculas monoméricas quanto às dos agregados

apresentaram variação no valor dos respectivos raios de giro. I~

to nos leva a concluir que em todos os casos deve haver varia-

ções conformacionais tanto nas moléculas monoméricas quanto na

dos agregados. Este fato corrobora resultados obtidos por O.G.

Hampe et al(3) que encontraram indicações de variações conforma-

cionaisatravés de medidas de dispersão óptica rotatória;

g)

verificou-se que a técnica de raio-X a baixos ângulos SAXS
~

e

completamente

adequada para se estudar as variações deformae

dimensões de macromoléculas em solução •

•

..
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VI. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

De fato compreende-se que a pesquisa até aqui concluída,

é apenas o início de uma série de estudos de variações conformacio -

nais de macromolgculas em solução, tais como a crotamina, motivo pe-

10 qual propomos as seguintes sugestões:

a) medir o raio de giro da crotamina a diferentes concentrações para

logo extrapolar a concentração zero e obter-se assim o valor do

raio de giro em condições ideais, ou seja, para uma solução bas

tante diluída;

b) trabalhar com soluções de SDS, para carregar negativamente as ma-

cromoléculas de crotamina e assim obter indicação sobre a nature

"za de ligação nos agregados;

c) efetuar as experiências de difração com um perfil de feixe muito

bem conhecido, seja gaussiano ou linear e infinito, para se po-

der corregir as curvas de espalhamento e obter o valor do volume

e área da superfície externa das proteínas estudadas, e assim p~

der propor um modelo completo de tais macromoléculas;

d) fazer um estudo completo da hemoglobina de caramujo, trabalhando

com o detetor sensível à posição e usando-se medidas absolu

tas(16), para se obter o peso molecular e o modelo completo de

tão interessante proteína.
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Curva de espalhamento normalizada livre de espalhamento
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Curva de espalhamento normalizada livre de

espalhamento parasita da hemoglobina de ca

ramujo.

1200

o
:J

:::: iOOO
w
Z

'":>

800

600

400

200

o o o o
I - ai ....-v i

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
E(graul

::t::-.<
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Curva de espalhamento normalizada livre de espalharnen to paras i ta
para crotamina com pH= 1.92
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Curva de Guinier (Log JN(s) vs s2) para a cro
tê.mina com pH=1.92
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Curva de Guinier (Log JN(5) V5 52) para a crotarnina
com pH = 3.47

4.00

r-1
o
:J

L.J

fi)

23.60
t-:>

Cilo
...J

3.20

2.80
0.0000 0.0004 0.0008

tRGJl=[9.30± 0.23JA•

0.0012 0.0016
52[,&-2)

:t::-.
:x:
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Curva de Guinier (Log JN(s) vs s2) para a

tamina com pH = 7.51
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Curva de espalhamento normalizada livre de espalhamento parasi ta para
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Curva de espalhamento normalizada livre de espalhamento paras i ta
para crotamina com pH=12.63
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Curva de Guinier (Log JN(s) vs s2) para a cro
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