
BIBLIOTECA
Instituto ar;; Química
Universidade de São Paulo

'1~~

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE QUÍMICA

DEPARTAMENTO DE QUíMICA FUNDAMENTAL

...

ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL DA CROTAMINA

YOSHIO KAWANO

Tese de Livre-Docência

SÃO PAULO

1986



AGRADECIMENTOS--------------

To da t e se, p r i n c i paI me n t e d e n.a tu r e z a experi- .

mental, mesmo que tenha autor individual, não ~, de fato, fru

to de trabalho isolado de uma unica pessoa. Sem a colabora-

ção de v~rias pessoas, teria sido impossivel alcançar os re-

sultados, ainda que modestos, que logrei atingir.

.

Agradeço,

Em especial aos Professores Oswaldo Sala e

Tatsuo Miyazawa (da Universidade de T~quio) e aos colegas Jos~

R. Giglio, Vikt~ria K.L. Os~rio, Fernando Galembeck, Henrique

E. Toma e Carlos J. Laure.

Muito cordialmente aos colegas Paulo S. Santos

e M~rcia L.A. Temperini e a todos os integrantes e ex-colabo-

radores do Laborat~rio de Espectroscopia Molecular Hans

Stammreich, que proporcionam o indispens~vel ambiente

teração cientifica que reputo extremamente frutuoso.

de in-

Com muita emoção ao Sr. Antonio G. Ayrosa, que

se aposenta ap~s longos anos de ótimos serviços prestados

Universidade de são Paulo.

a

Com muito carinho aos colegas do caf~ do bloco

2 t~rreo.

Tamb~m, ~queles que, de perto ou de longe, ma-

terial ou moralmente, contribuiram nesta obra.

À FAPESP pela concessão das Bolsas e auxilios

a pesquisa.

Ao CNPq, pelas Bolsas de Pesquisa concedidas.



\ .

..

A Kumi,

minha esposa,

A Daniela e Carina,

minhas filhas.



APRESENTAÇÃO

Este trabalho eonsiste no estudo estrutural e

conformacional da crotarninapor meio das espectroscopias vi-

bracionais Rarnan e infravermelho. ~ram obtidos espectros vi-

bracionais da crotarnina em fases sólida e soluções aquosas

efetuadas interpretações vibracionais.

e

A primeira parte desta tese é constituida de

um histórico da aplicação das técnicas vibracionais Raman e

infravermelho às moléculas biológicas. A segunda parte des-

creve a aplicação das técnicas vibracionais às moléculas mode-

los, aos polipep~idios sintéticos e às proteinas. A terceira

parte é constituida de uma revisão bibliográfica sobre o uso

da espectroscopia Raman laser no estudo estrutural e conforma-

cional de toxinas de serpentes. A quarta parte contém uma in-

trodução à crotamina e a descrição dos trabalhos relativos
,
a

determinação estrutural da mesma. A quinta parte traz a des-

crição da parte experimental do trabalho e a sexta parte é de-

dicada aos resultados obtidos e à discussão dos mesmos. Na

sétima e última parte são feitas algumas considerações finais

e apresentadas as conclusões da tese.

;
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SUMÁRIO

A utilização das espectroscopias vibracionais

Raman e infravermelho no estudo de biopollmeros tem sido mui-

to intensa nos últimos quinze anos.

Os espectros vibracionais de protelnas, apesar

de serem complexos, permitem a obtenção de informações funda-
.

mentais e especIficas sobre a estrutura e a conformação das

mesmas.

Este trabalho consiste no estudo estrutural e

conformacional da crotamina por meio das espectroscopias vi-

bracionais Raman e infravermelho. A crotamina é uma neuroto-

xina básica isolada do veneno da cascavel brasileira (Crota-

lus durissus terrificus), contendo 42 resIduos de aminoácidos

com seqüência determinada e 3 pontes dissulfeto. Apre~enta

massa molecular de 4880 e ponto isoelétrico 10,3.

Obtivemos os espectros Raman da crotamina na

forma de pó liofilizado, solução aquosa, solução em água deu-

terada, solução tampão de pH 1,8 e 11,2 e em solução de SDS.

. Os espectros infravermelho foram obtidos em forma de pellcu-

Ias sólidas.

A análise dos espectros vibracionais nos per-

mitiu concluir que a estrutura secundária da crotamina é mul-

ticonformacional, sendo composta de segmentos em estruturas

~, a-hélice, estruturas ao acaso, e também de conformação

dobras ~.

de

As três ligações dissulfeto apresentam a con-

formação "gauche-gauche-gauche", a cadeia lateral da tirosina

encontra-se enterrada no interior da molécula, os dois resI-

duos de triptofano encontram-se expostos à superfIcie da pro-

teína globular e o residuo de metlonina apresenta a conforma-
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ção "gauche-gauche".

Os espectros vibracionais da crotamina a pH 1,8

e 11,2 revelaram desnaturação parcial da proteína. A existên-

cia de 3 pontes dissulfeto confere uma estabílidade conforma-

cional, que mantém a conformação nativa, num intervalo de

muito grande.

pH

Em solução de SDS observamos um aumento na es-

trutura ao acaso e uma diminuição na a-hélice, apresentando um
M

comportamento similar ao que ocorre com a crotamina a pH 11,2.

De modo geral, os resultados obtidos confirmam

as conclusões apresentadas por outras técnicas, com relação

estrutura e conformação da crotamina.

,
a
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SUMMARY

Vibrational Raman and infrared speetroseopy has

been used extensively in investigating the struetures

biologieal maeromoleeules in the last fifteen years.

of

The vibrationa1 speetra of proteins are very

eomplieated and after extensive work with model systems they
~

ean be eonfidently interpreted to obtain fundamental

tion about strueture and eonformation.

informa-

This work eonsists of the struetural and eon-

formational study of erotamine by vibrationa1 Raman and infra-

red speetroseopy. Crotamine is a basie rattlesnake neurotoxin

iso1ated from the venom of Brazilian snake Crota1us durissus

terrifieus. It eontains 42 amino aeids residues with sequeney

determined and tnree disulfide linkages. It has a moleeular

weight of 4880 and isoeleetrie point of 10.3.

We obtained the Raman speetra of erotamine in

the lyophi1ized powder, aqueous solution, deuterated aqueous

solution, pH 1.8 and 11.2 buffers solutions and in SDS solu-

tion. The infrared speetra were obtained as solid fi1ms.

From the vibrationa1 speetra analyses it was

eoneluded that the seeondary strueture of erotamine is mu1ti-

eonformational, being eomposed of fraetions of 8 sheet,

a-he1ix, disordered strueture and a1so of the 8 turns

mation.

eonfor-

The three disu1fide 1inkages present the

"gauehe-gauehe-gauehe" eonformation, the side ehain of

tyrosine is buried inside the fold of the mo1eeu1e, the two

tryptophans side ehains are exposed on the surfaee of the

mo1eeule and the methionine side ehain has a IIgauehe-gauehe"

eonformation.



ix

The vibrational spectra of crotamine at pH 1.8

and 11.2 showed partial denaturation. The three disulfide

bridges reflects a compact structure that maintain the native

conformation in a large pH range.

The SDS solution showed an increase in the

random coil structure and a decrease in the a-helix, showing

a similar behavior with the crotamine conformation at pH 11.2

solution.

In general, the results obtained confirms the

conclusions presented by other technics about the structure

and conformation of crotamine.
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1 . ESPECTROSCOPIA RAMAN E INFRAVERMELHO DE MOLÉCULAS

BIOLÓGICAS

1.1 Histórico

Logo após a descoberta do efeito Raman pelo

indiano Sir Chandrasekhara Venkata Raman, em 1928, vários

pesquisadores começaram a estudar os espectros Raman de molé-

culas biológicas simples. As primeiras publica~ões surgiram

na década de trinta. Dentre os primeiros trabalhos podemos

citar o estudo de alguns aminoácidos feito por Wright e Lee

111 . Estes autores registraram as medidas das freqüências

Ramari para vários aminoácidos, em solução, sem contudo efetuar

a atribuição vibracional das freqüências observadas, e tam-

bém, não destacaram o potencial da técnica Raman na investi-

gação de estruturas e conformações de moléculas biológicas.

Neste trabalho, os autores observaram a ocorrência de fluo-

rescência no espectro, e que a mesma poderia ser sensivelmen-

te diminu1da após longo per10do de exposição à radiação exci-

tante, ou ainda, ser suprimida pela adição, na solução da

amostra, de pequenas quantidades de iodeto de potássio.

Outro estudo pioneiro sobre espectros

de biomoléculas refere-se ao trabalho de Edsall 12J,

Raman

onde o

autor fez uma tentativa de atribuição vibracional para a gua-

nidina e os derivados de uréia. Estes compostos já consta-

vam como moléculas modelos para o estudo de compostos bioló-

gicos. Naquela época, as estruturas destas moléculas, em so-

lução, eram desconhecidas. Por meio da atribuição vibracio-

nal, com base nos conceitos de simetria molecular, Edsall

concluiu que em solução, a uréia apresenta a estrutura de si-

metria C2v e a guanidina a estrutura D3h. Este trabalho re-

velou a importância da espectroscopia Raman no estudo estru-

tural de moléculas biológicas.
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Edsalll3-61 intensificou o uso da técnica

Raman, principalmente no estudo de aminoácidos e seus deriva-

dos. Estes trabalhos incluiam a atribuição vibracional com

base na simetria e freqüências de grupo.

Os trabalhos realizados por Wright, Edsall e

outros foram feitos usando-se os espectrógrafos construidos

para se estudar os espectros atômicos, com modificações apro-

priadas para os estudos Raman. Estas modificações consistiam

em usar ópticas de baixa dispersão e o uso de arco de mercú-

rio como fonte de excitação. Este tipo de aparelho foi usa-

do até meados da década de sessenta.

Na década de quarenta, o uso da técnica de ab-

sorção no infravermelho para as biomoléculas foi bastante ex-

plorado, em parte, devido ao advento do espectrômetro infra-

vermelho de registro automático 171, na Universidade

Harvard, em 1938.

de

Ellis et alii 181 publicaram trabalho sobre os

espectros infravermelho de gelatina, Stair e Coblentz 191 so-

bre clorofila e pigmentos de plantas e Edsall e Wilson 1101

sobre ácidos carboxílicos.

Em 1940, Loofbourow 1111 fez uma revisão so-

bre as aplicações e o potencial das espectroscopiasinfraver-

'melho e Raman como técnicas físicas em bioquímica. Esta re-

visão serviy de estímulo a Lord et alii 1121, do Laboratório

de Espectroscopia do M.I.T. para iniciar as investigações so-

bre a espectroscopia vibracional de moléculas biológicas nos

idos de 1970.

Após o término da Segunda Guerra Mundial, apa-

receram vários artigos, dentre os quais o de Deslandres 1131

e outros, sobre a aplicação da espectroscopia molecular na

determinação estrutural de proteínas e produtos de reações

enzimáticas. Neste trabalho, Deslandresl 1131 propos o uso

dos conceitos de simetria desenvolvidos por Wigner, Herzberg
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e outros para efetuar a atribuição do espectro de proteínas.

Na década de cinqüenta, a espectroscopia vi-

bracional de biomoléculas entrou num estágio de correlação

empírica entre a estrutura peptídica e as bandas da amida I

e amida 11. Mais tarde, estes autores mostraram que, para um

polipeptídio numa conformação em a-hélice a banda amida I de-
-1 -1

ve aparecer em 1655 cm e a banda amida 11 em 1540 cm , en-

quanto que, para uma estrutura estendida ou estrutura em fo-
-1

lha B, as bandas devem aparecer em 1630 e 152~ cm , respec-

tivamente. Elliot et alii 114,151 continuaram as investigações

considerando várias estruturas peptídicas, mostrando que a

correlação não se aplicava a filmes não orientados de poli-L-

glutamato, poli-L-glicina e algumas proteinas.

Nesta década, várias classes diferentes de mo-

léculas biológicas foram estudadas por espectroscopia Raman,

principalmente por Edsall et alii 1161. Nos primórdios de

1950, este autor e seus colaboradores publicaram os espectros

Raman e as atribuições vibracionais de vários aminoácidos in-

cluindo a glicina, a cisteina e a cistina.

Em 1958, Miyazawa et alii 1171 publicaram os

resultados de uma análise em coordenadas normais das bandas

amida I, 11 e 111, cujas freqüências aparecem em 1650, 1550 e
-1

1250 cm ,respectivamente. Estes resultados mostraram que

os movimentos vibracionais são localizados no grupo peptidico.

Esta análise em coordenadas normais levou vá-

rios autores a usarem este método como ba~e para o desenvol-

vimento de uma correlação estrutural mais sofisticada, em

1960.

Em 1958, com o advento do espectrômetro Raman

comercial da Cary, modelo Cary 81, Edsall publicou os espec-

tros Raman da histidina 1181, de aminoácidos deuterados 119,

201 e de produtos de degradação de proteínas e da lisozima

1211 . Dentre eles, destacamos o espectro Raman da lisozima,
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pois, foi o primeiro espectro Raman de uma proteína, em solu-

ção aquosa, a ter suas freqüências vibracionais quase comple-

tamente atribuídas.

A década de sessenta marcou o jnício de uma

nova era nas aplicações da espectroscopia vibracional, devido

ao grande progresso tecnológico que se verificou, principal-

mente, na construção de aparelhos, usando detectores novos,

microeletrônica e computadores digitais de alta velocidade,

permitindo coletar dados experimentais em quantidade e quali-

dade e em efetuar correlações teóricas até então não efetua-

das.

Miyazawa e Bloutl221, Miyazawa et alii 1171 e

Fasman et alii 1231 realizaram extensivo trabalho sobre cál-

culos de coordenadas normais e a correlação empírica entre as

estruturas dos polipeptídios e os espectros infravermelho ob-

servados.

Miyazawa e Blout 1221, usando o cálculo teóri-

co de Miyazawa et alii 1171, atribuíram as freqüências amida

características às várias conformações. Por exemplo, eles

encontraram que uma conformação em a-hélice dará origem a
-1

bandas amida I e 11 em 1656 e 1535 cm , respectivamente, en-

quanto que uma folha 8 anti-paralela dará origem a bandas em
-1 -

.1685 e 1530 cm para as mesmas vibraçoes. Miyazawa 1241 de~

monstrou q~e a distribuição de energia potencial destes 2 mo-

dos depende dos deslocamentos ao longo da cadeia polimérica

da ligação amida, com a freqüência particular altamente in-

fluenciada pela ligação de hidrogênio intracadeia.

Em 1962, Krimm 1251 apresentou um método base-

ado no de Miyazawa e Blout 1221 para correlacionar a estrutu-

ra de proteínas às freqüências observadas das bandas amida I

e 11, ao mesmo tempo determinando a contribuição relativa dos

vários modos normais a cada freqüência vibracional. Este

trabalho define mais ou menos os recursos da espectroscopia
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infravermelho no estudo dos polipeptidios, até a metade da

década de setenta, quando apareceu comercialmente o espectrô-

metro infravermelho com transformada de Fourier.

Os ácidos nucleicos começaram.a ser estudados,

por espectroscopia infravermelho, em meados de 1960. Lord et

alii 126-281, realizaram vários estudos no infravermelho,

referentes a efeitos estruturais da água em DNA. Lord et alii

1291 realizaram uma extensiva investigação sobre o efeito es-

trutural de substituição e solvatação não aquosa e ligação de

hidrogênio em uracila e derivados de adenina. Estes estudos

foram utilizados, mais tarde, para serem usado? por Lord e

Thomas para atribuir os espectros Raman de ácidos ribonuclei-

cos 1301.

Em 1967, Lord e Thomas 1311 publicaram a aná-

lise vibracional completa de 20 ácidos nucleicos e derivados

de ácidos nucleicos. Este trabalho, um dos mais ambiciosos

de seu tempo, ainda é considerado um trabalho padrão, apesar

de se referir a espectros com excitação pré-laser. Na conclu-

são deste trabalho fundamental, Lord e Thomas propuseram:

1) A atribuição de freqüências de grupo para as bases

nitrogenadas e a ligação N-ribose;

2) Correlação eletrônica e estrutural para os efeitos de

pH e de estado sólido sobre os espectros observados;

3) Fr~qüências de grupo para as interações de pares de

bases.

Em 1969, Fanconi et alii 1321 publicaram um

dos primeiros espectros Raman laser de pOlipeptídiose polinu-

cleotídios. Neste trabalho, os autores reportaram uma análi-

se teórica do grupo do tensor Raman para polímeros helicoida-

is, regras de seleção para a a-hélice de Pauling e uma atri-

buição vibracional baseada em estudos de polarização de fi-

bras poliméricas.
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A partir da década de setenta, dá-se o inicio

de uma nova fase da maior importância, onde a espectroscopia

vibracional participa efetivamente como uma técnica fisica em

bioquimica. Esta década é marcada por um ace~tuado progresso

experimental e teórico na espectroscopia v1bracional de bio-

moléculas. Há várias razões para este rápido desenvolvimento,

as duas razões principais sendo: 1) a disponibilidade de la-

ser a gás continuo, estável e de alta potência, monocromado-

res de alta resolução usados em espectroscopia Raman; 2) o
.

advento de interferômetros de transformada de Fourier, inter-

faceado a computadores digitais de alta velocidade, para

espectroscopia infravermelho.

a

Nos primórdios de 1970, vários trabalhos for~~

realizados com o objetivo de se determinar a estrutura de en-

zimas por espectroscopia Raman 112, 33-401 e revisoes exten-

sivas foram feitas por Koenig 1411 e por Thomas 1421. Lord

et alii 112,371 conduziram uma série de investigações usando

as freqüências de grupo derivadas de aminoácidos para a atri-

buição de espectros Raman de proteinas. Num dos primeiros

destes estudos 1121 eles mostraram que o espectro Raman da

lisozima poderia ser previsto pela obtenção do espectro Raman

de seus aminoácidos constituintes na fração molar correta.

Foi mostrado posteriormente que o espectro resultante corre-

lacionava b~m com aquele da enzima nativa, exceto para as

bandas amida I e 111 que são conformacionalmente dependentes.

Num trabalho posterior, Lord et alii 1361 publicaram um es-

quema de correlação entre a conformação e a freqüência das

bandas amida.

Dentre as enzimas estudadas na década de seten-

ta, constam a: lisozima, ribonuclease, a-quimotripsina, in-

sulina, tropomiosina, a-caseina, albumina de soro, s-lacto-

globulina, queratina, cOlágenos e elastina, sendo todas elas

revistas por Frushour e Koenig 1411. Além das proteínas e
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polinucleotidios, outras biomoléculas como lipidios, carboi-

dratos e complexos metaloproteicos e membranas começaram

ser estudadas utilizando-se a técnica Raman convencional.

a

. Em 1976, Lippert et alii 1431 ~ublicaram um

trabalho sobre método de determinação da percentagem relativa

de a-hélice, estruturas B e estrutura ao acaso, em proteí-

nas, cujos espectros Raman eram conhecidos. Usando métodos

empiricos similares àqueles usados por Krimm 1251 em espec-

troscopia infravermelho, eles correlacionaram as intensidades

relativas das bandas amidada proteína com as dos homopolipep-

tídios para dar urna determinação estrutural .qu~ concordasse

dentro de 10%, com os resultados de dicroismo circular 144\.

Em 1977, Yu 1451 publicou um extenso trabalho

de revisão sobre os espectros Raman de proteinas englobando

os trabalhos publicados até o inicio desse ano. No inicio de

1978, vários estudos foram feitos sobre os espectros Raman de

vários biopolimeros incluindo histonas 1461, proteínas do

cristalino 1471 e timidilato sintetase 1481 entre outros.

Nesta década os espectros Raman de ácidos ri-

bonucleicos foram bastante estudados. Peticolas 1491 desen-

volveu correlaç~es estruturais para os ácidos polinucleicos

simples e também, o exame do efeito hipercrômico e hipocrômi-

'co nos espectros Raman. Posteriormente, Thomas 1421 concluiu

que a ativ~dade hipocrômica é restrita a bandas acima de 1450
-1 A -1

cm e a atividade hipocromica a bandas abaixo de 1300 cm

Numa série de trabalhos, em meados de 1970,

Thomas et alii 1501 investigaram a estrutura do virus "in si-

tu" e sem a proteína da capa viral. Estes pesquisadores con-

cluíram que o uso de lasers na região ultravioleta permitiria

a intensificação pré-ressonante das bandas do ácido nucleico,

enquanto que os lasers no visivel permitiriam a observação de

bandas Raman devidas à protelna da capa viral. Num trabalho

mais recente, Shie et alii 1511 examinaram os espectros Raman



8

de dois virus relacionados e concluíram que, embora as prote-

inas da capa viral diferissem na estrutura, seus ácidos nu-

cleicos mostravam espectros similares.

A espectroscopia infravermelho de uiopolimeros du-

rante os idos de 1960 e inicio de 1970 foi sobrepujada pela

espectroscopia Raman. Entretanto, com o desenvolvimento dos

espectrômetros infravermelho de transformada de Fourier, o

campo se reativou. Numa revisão recente Koenig 1521 apresen-

tou os métodos experimentais e a análise espec\ral desta téc-

nica e uma revisão dos trabalhos prévios neste campo. Susi

et alii 1531 publicaram, recentemente, um trabalho sobre con-

formação de proteinas usando a espectroscopia infravermelho

por transformada de Fourier de alta resolução.

Outra técnica experimental que tem sido desen-

volvida paralelamente é a espectroscopia Raman ressonante,

que consiste na observação de certas bandas com intensidades

relativas muito fortes quando o comprimento de onda da ra-

diação laser excitante corresponde ao comprimento de onda de

uma banda de absorção no espectro eletrônico de uma amostra.

O cromóforo responsável pela banda de absorção dará origem às

bandas fortes no espectro Raman ressonante vibracional. No

inicio de 1970, com o desenvolvimento de laser de corante sin-

tonizável foi possivel o estudo da intensificação ressonante

de bandas Raman de moléculas biológicas, usualmente contendo

porfirinas.

Numa série de trabalhos, Spiro 154,551 publi-

cou uma extensiva e avançada investigação da estrutura eletrô-

nica de complexos metaloporfirina. Em 1976, Spiro 1561 reviu

os progressos no campo até então, e também, se referiu ao ad-

vento de novas técnicas bastantes sofisticadas com possibili-

dades de resolver alguns problemas especiais. Hoje, estas

técnicas especiais estão se tornando familiares aos investiga-

dores com a concomitante aplicação aos problemas especificos
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de interesse biológico.

A espectroscopia Raman diferencial utiliza uma

célula cilindrica com uma divisão ao longo do diâmetro tal que

duas amostras são iluminadas alternadamente pelo feixe laser

quando a célula é girada. o espectro é obtido pela diferença

entre os espectros Raman das duas amostras, geradas por um

computador. Espectros Raman diferencial de citocromo c de

atum e de cavalo foram obtidos por esta técnical571.

A espectroscopia Raman anti-Stokes coerente

(CARS) é de interesse para estudos de biomoléculas porque ela

fornece um meio geral de obter espectros Raman ressonante

um cromóforo altamente fluorescente.

de

A técnica de CARS envolve o uso de 2 lasers de

corante sintonizáveis ajustados às freqüências wle w2' res-

pectivamente. Se os 2 feixes lasers se cruzarem na amostra a

um ângulo de fase casRdo 6, a emissão anti-Stokes coerente a

w3 = 2wl - w2 será gerada através da polarização linear de

terceira ordem. O feixe w3 produzido será grandemente inten-

sificado quando o intervalo de freqüência wl - w2 = ~ for
igual a uma freqüência vibracional molecular ativa no Raman.

Assim, o espectro vibracional Raman será obtido fixando-se a

freqüência wl e variando a freqüência w2' A rejeição de

"fluorescência ocorre nesta experiência, porque o feixe de si-

nal w
2 é ~spacial e temporalmente removido do sinal de fluo-

rescência. Uma aplicação de CARS a um sistema bioquímico en-

volvendo o cromóforo fluorescente isoaloxazina encontrada na

coenzima flavina adenina dinucleotidio (FAD) foi descrita

158,591 .

A microssonda Raman ou o microscópio Raman ou

ainda MOLE é uma técnica poderosa resultante da combinação do

espectrômetro Raman com o microscópio 160,611.

Na microssonda Raman o feixe laser é focaliza-

do sobre a amostra, e o ponto focal é transferido por um mi-
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croscópiO e um espectrógrafo a uma superfície fotoativa de um

intensificador de imagem. Pelo ajuste do espectrógrafo é pos-

sível selecionar diferentes posições da amostra e fornecer o

mapeamento de partículas microscópicas contidas na amostra de

acordo com as freqüências Raman observadas.

No momento, esta técnica tem sido usada para

examinar amostras biológicas que não contenham material fluo-

rescente em seu interior. Por ser uma técnica capaz de com-

binar a identificação química e a localização d~ micropartí-

culas numa estrutura fisiológica, suas aplicações são promis-

soras em bioquímica.

A espectroscopia Raman de transientes ou
,

ra-

pida se refere à técnica que permite registrar o espectro

Raman completo em tempos ultra-curtos,ou seja, na escala de

nano ou picosegundos 1621. Esta técnica é adequada para se

estudar compostos lábeis e intermediários. Enquanto uma fon-

te de radiação gera as espécies lábeis, uma segunda fonte de

luz monocromática é utilizada para excitação das bandas Raman.

Dada a natureza das espécies geradas, há necessidade de se

melhorar o sistema de detecção da radiação. Utiliza-se um

sistema de detecção óptica multicanal consistindo de uma sé-

rie de fotodiodos intensificadores ou o detector vidicon e o

analisador juntamente com o gerador de pulsos. Este sistema

permite detectar o espectro de intermediários de vida média

ultra-curta. Esta facilidade permite o uso da espectroscopia

Raman ressonante no estudo de internediários envolvidos na

ação de pigmentos visuais e por outro lado, como uma técnica

não invasiva para aplicações clínicas. De modo geral, em bi-

oquímica, a espectroscopia Raman de transientes tem sido a-

plicada na caracterização de espécies transientes, processos

fotobiológicos, e estados eletrônicos excitados 163,641.

A técnica marcador Raman ressonante, em prin-

cipio, é uma extensão da técnica de marcadores que se usa nas
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molecula que da espectro Raman ressonante e que pode intera- o

gir com sitios altamente especializados numa.biomolécula e

assim elucidar a natureza das interações ligante-sitio ativo

1651. Este método pode ser usado para se estudar uma grande

variedade de problemas do tipo interação droga-receptor, an-

ticorpo-hapteno ou enzima-substrato.

Num futuro próximo, espera-se a incorporação da

técnica Raman CID (circular intensity differende) ao estudo

de moléculas biológicas opticamente ativas, .que consiste numa

extensão da espectroscopia Raman convencional, pela medida de

pequenas diferenças nas intensidades de luz Raman espalhada

por moléculas quirais, usando luz polarizada circularmente à

direita e à esquerda 166-681. A interpretação correta destas

diferenças, embora não trivial, fornece informações sobre

configurações e conformações de centros quirais. Como exem-

plo de aplicação, com sucesso, podemos citar o citocromo ~

1691.

Muito recentemente surgiu uma nova técnica cha-

mada SERS (surface enhanced Raman spectroscopy) que estuda

moléculas adsorvidas em superfícies metálicas com a proprie-

"dade de apresentar intensificação do espalhamento Raman da

molécula. Esta técnica já foi usada para se estudar os es-

pectros Raman de aminoácidos 1701, citocromo ~ e cd1 1711,
mononucleotídio de adenina 1721 e ácidos nucleicos 1731.

A expansão do uso da técnica Raman em bioquími-

ca, durante os últimos anos foi possível, principalmente, por

ser uma técnica rápida, não destrutiva e de grande versatili-

dade.



12

1.2 Objetivos desta Tese

A utilização das espectroscopias-vibracionais Ra-

man e infravermelho a biomoléculas tem sido intensa nos últi-

mos quinze anos.

Os espectros víbracionais de proteínas são,

normalmente, muito complexos por causa da presença de grande

número de bandas provenientes das vibrações da ?adeia polipep-

tídica e das cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos

constituintes. Apesar desta complexidade, uma análise cuida-

dosa dos espectros vibracionais tem permitido a obtenção de

informações fundamentais e algumas especificas sobre estrutu-

ra e conformação de várias proteinas.

Iniciei, em 1979, uma Jinha de pesquisa dirigi-

da ao estudo vibracional de moléculas de interesse biológico.

Circunstancialmente, iniciei investigações sobre toxinas de

serpentes, visando um estudo estrutural de todas as toxinas

isoladas do veneno da cascavel brasileira. Esta linha de pes-

quisa será extensivel ao estudo dos venenos de serpentes de

outras espécies que habitam o nosso território e também, a

toxinas de outros animais venenosos.

o objetivo desta tese consiste na obtenção

interpretação de dados espectrais Raman e infravermelho

e

da

crotamina. Esta miniproteina extraida do veneno da cascavel

brasileira é apropriada para ser investigada por estas duas

técnicas espectroscópicas, pois ela é obtida altamente pura e

apresenta composição e estrutura primária conhecida.

o conjunto de informações a serem obtidas neste

trabalho são:

1) Determinação das diferentes estruturas secundárias

existentes na cadeia polipeptidica;
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2) Determinação da conformação local das 3 pontes dissul-

feto, da microvizinhança de alguns reslduos de am.ino-

ácidos, tais como a tirosina e os 2 triptofanos e

conformação local do único reslduo dé metionina;

a

3) Verificação de eventuais mudanças de conformação com

o estado flsico;

4) Investigação da dependência dos espectros vibraciona~

is com o pH.

As informações estruturais obtidas pelos espec-

tros vibracionais são importantes para subsidlar a interpre-

tação dos dados proporcionados por outras técnicas na elucida-

ção completa da estrutura molecular. Além disso, as informa-

ções obtidas poderão ser essenciais, não apenas do ponto de

vista estrutural, como também, do conhecimento da relação en-

tre a estrutura da protelna e sua toxicidade. Neste caso,

esse aspecto se reveste de crucial importância, já que o even-

tual desenvolvimento de antitoxinas é essencialmente depen-

dente desse tipo de conhecimento.
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2. ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL DE POLIPEPTíDIOS E PROTEíNAS

2.1 Polipeptidios

As espectroscopias vibracionais Raman e infra-

vermelho fornecem informações complementares referentes aos

espectros vibracionais de biopolimeros e tem sido' usadas, há

algum tempo, em bioquimica.

Polipeptidios
-

sao moléculas formadas de um

conjunto de aminoácidos, em determinada seqüência, em ligação

amida, constituindo uma cadeia de fórmula geral:

H N - CH - CO - NH - CH - CO - NH - CH - . . - NH - CH - COOH

2 I I I I

R1 R2 R3 Rn

onde R. são as cadeias laterais dos diferentes aminoácidos.
1

Os polipeptidios sintéticos são chamados de

homopolipeptidios quando os grupos R. são todos iguais e sao1

heteropolipeptidios ou copolimeros quando os mesmos não são

todos iguais.

Num polipeptidio existe uma unidade quimica

repetitiva denominada grupo amida, CONH, que se intercala ao

longo da cadeia e cujas posições relativas são responsáveis

pela conformação do esqueleto polipeptidico. Em vista disso,

vários investigadores estudara~ detalhadamente os espectros

vibracionais de moléculas modelos contendo o grupo amida. a

fim de estabelecer a natureza das suas vibrações caracteris-

ticas.

O grupo amida, na forma trans, em amidas se-

cundárias é quase planar e dá origem a um conjunto de diferen-

tes modos vibracionais que correspondem a bandas caracteris-

tlcas.
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Figura 1. Grupo amida planar

Modos vibracionais amida, intervalos de freqUências

e atribuição das bandas amidas em amidas secundári-

as, no estado cristalino. Freqüências em cm-l

Tabela 1.

Modo vibracional Freqüência Atribuição

Amida A 3300

3100Ami da B

Amida r 1672-1597

Amida rr 1575-1480

Amida rrr 1301-1229

estir. ~-H

r

essonância

1Q harmonico de

da amida rr Fermi

estiro C=O + def. ang. C-N-H

no plano

def. ang. C-N-H no plano +

estiro C-N

estiro C-N + def. ang. C-N-H

no plano

def. ang. O=C-N no plano

def. ang. C-N-H fora do plano

def. ang. C=O fora do plano

rotação interna C-N

Abreviaturas: estir.= estiramento; def.= deformação; ang.=

angular.

Amida rv 767-625

Ami da V 800-640

Amida vr 606-537

Amida vrr -200
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Na Tabela 1. encontram-se os diferentes modos

vibracionais amida, as freqüências correspondentes e as tenta-

tivas de atribuição destes modos, nas amidas secundárias 1741.

As atribuiç;es dadas na Tabela 1 representam

de modo simplificado, as origens das diferentes bandas amidas.

Na região de freqüências altas, acima de 3000

cm-l, aparecem as bandas amidas A e B, provenientes da resso-

nância de Fermi entre as vibraç;es de estiramento N-H e o 1Q

harmônico da amida 11.

No intervalo de freqüência de 1800-200 cm-1

aparecem sete bandas caracter:Í.sticas, indicadas amida I, 11,

111, IV, V, VI e VII em ordem decrescente de suas freqüências.
- -

Os primeiros quatro modos, mais as amidas A e B, sao vibraçoes

que ocorrem no plano CONH, enquanto que os três últimos

vibraç;es que ocorrem fora do plano.

-
sao

Nas amidas I e 11 aparece o envolvimento de

dois diferentes modos vibracionais e as amidas 11 e 111 re-

sultam do acoplamento dos mesmos modos, isto é, a deformação

de ângulo C-N-H no plano e o estiramento C-N, mas as relaç;es

de fase entre estes modos diferem nos dois casos.

R H

H ~C .

O R
~

H7-f
Amida I Amida 11 Amida 111

.Figura 2. Deslocamentos atômicos para os modos amida I, 11 e

111.

Além das amidas secundárias, os homopolipepti-

dios ou heteropolipeptidios sintéticos, de estruturas conhe-

cidas, são adequados como polipeptidios modelos e por esta
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razão foram extensivamente estudados por espectroscopia vibra-

cional 175-771, com a finalidade de se obter informações es-

pectrais que possibilitassem estabelecer as correlações empi-

ricas entre a estrutura e as freqüências vib~acionais.

o uso da espectroscopia vibracional na determi-

nação conformacional de polipeptidios depende das freqüências

caracter1sticas do grupo amida. Dentre os nove modos vibra-

cionais associados aos movimentos do grupo peptidico, as ami-

das I, II e III são as mais usadas para o estudo conformacio-
.

nal e têm sido objeto de extensivas investigações no infraver-

melho 124,25,53,78-801 e no Raman 112, 81-84.1.

Os fatores relevantes que afetam as freqüênci-

as das amidasI, II e III numa cadeia polipeptidica são os

ângulos diédricos, as ligações de hidrogênio e os efeitos

interação.

de

A unidade peptidica, numa cadeia polipeptidica

é plana e rigida devido à estabilização por ressonância. A

rotação em um esqueleto polipeptldico é restrito às ligações

C -C (~) e N-C ($) que determinam os chamados ângulos dea a
Ramachandram.

Figura 3. Grupos peptidicos planares adjacentes e ângulos de

Ramachandram.

A orientação espacial do esqueleto pept1dico é

determinada pelos ângulos de Ramachandram, em ambos os lados
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de uma ligação peptldica, seus valores são fixos para uma da-

da conformação e estes valores afetam as freqüências vibraci-

onais dos modos amida.

Os efeitos dos ângulos ~ e v ~obre as vibra-

ções dos modos amida I e 111 foram estudados por Hsu et alii

1841.

O efeito da ligação de hidrogênio é a diminui-

ção da freqüência de estiramento c=o (amida I) e um aumento

nas freqüências das deformações angulares C-N-~ no plano (a-

mida 11 e 111).

Os efeitos de interações vibracionais entre as

unidades peptldicas intra- e intercadeias foram inicialmente

propostos por Miyazawa 1241, a fim de interpretar a ocorrên-

cia da separação de bandas amida I no espectro infravermelho

de polipeptídios. Miyazawa usou a teoria de perturbação,

baseando-se no modelo do oscilador fracamente acoplado. Pe-

Ia teoria de perturbação, uma freqüência amida localizada po-

de ser dada pela expressão:

, , -,

v(ô,ô ) = v + ~(D.cosió+ D.cosió )
011 1

onde, v é a freqüência do grupo peptldico não perturbada pe-o

Ia interação.

D. são as constantes de interação intracadeia, isto é,1

interação do grupo peptldico com o i-ésimo vizinho

na cadeia.
,

D. são as constantes de interação intercadeia, ou seja,1

de grupos peptldicos de cadeia adjacente.

ô é o ângulo de fase entre as vibrações de grupos adja-

centes intracadeia.

, , -
ô e o angulo de fase entre as vibraçoes de grupos amida

vizinhos intercadeia.
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Figura 4. Interações vibracionais entre grupos peptidicos.

2.1.1. Amida I

° modo amida I consiste essencialmente do esti-

ramento C=O do grupo amida, com pequena contribuição da vibra-

ção de deformação angular C-N-H no plano. Devido à maior con-

tribuição do estiramento C=O, uma substituição isotópica de H
2 " '- ,

por H, que dara origem a banda amida I , nao deslocara signi-

ficativamente a freqüência da banda amida I.

-
maçao

zadas.

Se a cadeia polipeptidica apresenta a confor-

a-hélice, as interações intercadeias podem ser despre-

As ligações de hidrogênio intracadeia são formadas

-entre os terceiros vizinhos, e o termo D3 seria incluido na
-

expressao:

v(ô) = Vo + D cosô + D cos3ô
1 3

Figura 5. Interação vibracional para a a-hélice
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° modo amida I para a conformação a-hélice apa-
-1 '

rece na regiao de 1645~1600 cm ,no Raman e tambem, no infra-

vermelho.

A a-hélice é uma das conformações regulares

mais comuns em polipeptldios sintéticos e pr~telnas.

Para a estrutura de folhas pregueadas 8 de ca-
I

deias antiparalelas, apenas as constantes DI e DI são conside-

radas importantes. Assim, a equação da freqüência amida loca-

lizada se reduz à expressão:

I

v(ô,ô ) = vo + DlcOSÔ

I ,

+ DI cos ô

De acordo com as propriedades de simetria da

célula unitária bidimensional da estrutura de folhas 8 anti-

paralelas, quatro diferentes combinações de fase são posslveis:

I

v(O,O) = Vo + D + D
I I

I

v(O,~) = Vo + DI - DI

I

v(~,O) = Vo - DI + DI

I

v(~,~) = V - D - DIo I

I I
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Embora todas as quatro vibrações sejam ativas

no Raman, o modo t~talmente simétric~ de espécie ~i' inativo
no infravermelho, e esperado na regiao de 1670 cm ,exibin-

do intensidade forte no espectro Raman não r~ssonante. Os

demais modos são ativos no infravermelho. Na prática, no in-

fravermelho aparecem o modo ~í em 1630 cm-1 com intensidade
forte e o modo B1 em 1680 cm com intensidade fraca.

Krimm e Abe 179\ modificaram a expressão da

perturbação, adicionando o termo de acoplament~ do dipolo de

transição D11' a fim de obter uma compreensão mais consisten-

te da aplicação quantitativa da teoria de perturbação propos-

ta por Miyazawa 1241.

A nova equação proposta é expressa por:

,

v(ô,ô ) = vo + D1cOSÔ

" ,

+ D1cOSÔ + D11cosôcosô

A estrutura de.folhas B antiparalelas estã

presente em vãrios polipeptídios e nas proteínas fibrosas.

Para a estrutura de folhas pregueadas B de

cadeias paralelas as orientações dos dipolos de transição

são tais que o termo D11 é essencialmente zero. As equações

para os dois modos amida I opticamenteativos são dados por:

,

v(O,O)= Vo + D + D1 1

,

v(u,O)= vo - D1 + D1

A estrutura de folhas B paralelas não tem si-

do usualmente identificada em polipeptidios sintéticos.

Entretanto, em proteínas globulares são encontradas em pro-

porções iguais às estruturas B antiparalelas.
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Figura 7. Modos vibracionais de grupos peptid~cos em folhas

pregueadas paralelas.

Chirgadze e Nevskaya 185-871 publicaram uma

série de trabalhos sobre tratamento teórico das interações de

ressonância da vibração amida I, para diferentes conformações,

usando a aproximação dipolo-dipolo com base na teoria de per-

turbação.

Para a conformação ao acaso, o modo amida I- -1
banda na regiao 1660-1670 cm no espectro Ra-

-1
cm no infravermelho.

apresenta uma

man e em 1655

Alguns investigadores 184,881 questionaram

aplicabilidade das correlações das freqüências encontradas

.

a

nos polipeptidios com estruturas ao acaso nos espectros de

protelnas com estruturas não ordenadas. Não se pode esperar

freqüências caracterlsticas para cadeias polipeptldicas não

ordenadas ou proteinas não ordenadas que consistem de um

grande número de diferentes conformações. Outro ponto a con-

siderar quando se usam polipeptldios como modelos para estru-

tura de protelnas é a presença de uma simetria adicional na

está ausente em proteinas 1891.

forma de cadeias laterais em repetição num polipeptidio, que

Entretanto, Painter e Cole-

man 1901 sugeriram que algumas destas dificuldades poderiam

ser superadas tratando o polipeptldio não ordenado como uma.

seqüência que é distorcida de um polipeptidio possuindo ângu-
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10 diedro similar no interior do esqueleto

indo os efeitos de acoplamento dos dipolos

cálculos, eles foram capazes de explicar o

modos amida I nos espectros Raman e infravermelho dos poli-

peptidios não ordenados.

Para o espectro Raman em solução aquosa, o mo-
- .-1

do de deformaçao angular em 1645 cm freqüentemente mascara

a banda amida I. Entretanto, este
- 2

nado usando soluçao em H20,

de deformação angular ocorre

problema pode ser contor-
...

desde que, neste caso, o modo
, -"1

proximo a 1200 cm

No espectro Raman, na regiao de.amida I, pode-

mos diferenciar facilmente as conformações entre a-hélice e

as folhas B ou ao acaso, mas não temos facilidade em distin-

guir entre as duas últimas conformações.

2.1.2. Amida 11

° modo amida 11 resulta da interação entre os

modos de deformação angular C-N-H, no plano, e o estiramento

C-No

A banda amida 11 é usualmente fraca, ou às ve-

zes nem aparece, no espectro Raman. No espectro infraverme-

lho ela aparece na região de 1535 cm-1, com intensidade for-

te na estrutura ao acaso, em 1516 e 1546 cm-1 com intensida-

des, respectivamente, forte e fraca na a-hélice e uma banda
-1

forte em 1530 cm nas estruturas de folhas B. Recentemente,

Harada et alii 1911, usando excitação laser no ultravioleta,

257,3 nm, observaram a banda amida 11, na região 1555-1560

cm-1, no espectro Raman de N-etilacetamida e N-metilpropiona-

mida.

peptidicO. Exclu-

de transição nos

perfil geral dos
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2.1.3. Arnida 111

o modo amida 111 resulta do acoplamento de vá-

rios modos vibracionais, notadamente, a defor~ação angular

C-N-H no plano, o estiramento C-N, e outros modos vibraciona-

is que aparecem na mesma região espectral. Este modo é muito

importante na determinação da conformação de polipeptídios.

Devido à maior contribuição da deformação angular C-N-H no.

plano, a substituição isotópica de H por 2H, dando origem à
, , "

banda amida 111 , deslocara a freqüencia da banda amida 111

aproximadamente por um fator de 12 ~ 1,4 para a região de fre-
,.

qüencia menor.

A conformação de folh~s S antiparalelas apre-
-1

senta uma banda amida 111 forte no intervalo 1230-1240 cm

no espectro Raman. Espectros de alta resolução, poderão oca-

sionalmente, apresentar outra componente da amida 111 nQ in-
-1

tervalo 1280-1295 cm .

A conformação ao acaso apresenta a banda amida
- -1

111, na regiao de 1245-1260 cm , no espectro Raman. A con-

formação a-hélice apresenta uma banda fraca, na regiao 1260-
-1 .

1300 cm . O decrescimo na intensidade relativa da banda a-

mida 111 ao passar da conformação de folhas S ou ao acaso pa-

ra a a-hélice, tem sido atribuído por Koenig et alii 1921 a

um efeito de hipocromismo Raman, sendo análogo ao efeito ob-

servado por Peticolas et alii 1931 durante a transição da es-

trutura ao acaso à a-hélice, nos ácidos polinucleicos.

A ausência de bandas fortes, na região de 1200-
-1 ,. ,

1300 cm ,no espectro Raman de polipeptidios ou proteinas, e

uma evidência provável da predominância da conformação a-héli-

ce na estrutura secundária.
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Tabela 2. Correlação entre as freqüências vibracionais das

bandas amida I, 11 e 111 para polipeptldios sinté-

ticos e as respectivas conformações.

2.1.4. Ami da IV

Esta banda é devida basicamente ao modo de de-

formação do grupo O=C-N, no plano. Raramente ela é identifi-

cada nos espectros Raman ou infravermelho de polipeptldios.

2.1.5. Amida V, VI e VII

Estes modos vibracionais apresentam bandas que

estão associadas a vibraç~es fora do plano, e que são antisi-

métricas com relação ao plano CONH. Estas bandas aparecem

nos espectros infravermelho e Raman, mas sua intensidade Ra-

man é fraca.

Conformação Amida I Amida 11 Amida 111

Raman IR' IR Raman
-1 -1 -1

(cm ) (cm) (cm)

, ..

a,-helice 1645-1660 1650 1516 . 1260-1300

1546

folhas f3 1665-1680 1630 1530 1230-1240

1680 1550 1280-1295

ao acaso 1660-1670 1655 1535 1240-1260
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A conformação a-hélice apresenta outra banda

caracter1stica além das bandas amida, uma banda forte na re-
- -1 ,...-

giao de 900-1000 cm no espectro Raman atribuida a vibraçao

de estiramento C -C-N do esqueleto 1751.a
Esta banda está

ausente ou aparece muito fraca nesta região, nos espectros

infravermelho. Nenhuma banda Raman forte aparece nesta re-

gião nos espectros de polipeptídios com conformação em folhas

6. Para amostras onde se induz uma transição de a-hélice

para folhas a, esta banda torna-se muito fraca. o comporta-

mento da intensidade desta banda para a conformação ao acaso

não é bem conhecido, e em certos casos costuma. apresentar uma
, -1

banda proximo a 950 cm

Compostos modelos de pept1dios contendo dobras

a têm sido, recentemente, caracterizados por espectroscopia

Raman 194-100 I. Bandekar e Krimm 1941 publicaram trabalho

sobre análise vibracional de dobras a e previram que elas dão

origem a freqüências amida I próximo a 1687 cm-1 e 1662 ou
-1 -

1642 cm ,dependendo do tipo de dobras a. Estes modos sao

esperados ativos no Raman e no infravermelho, mas as intensi-

dades relativas não são bem conhecidas até o momento. Estes

autores também previram que os modos amida 111 das dobras
- - -1

aparecerao na regiao 1290-1330 cm

a
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2.2. Proteínas

As proteínas, diferindo dos polipeptídios sim-

ples, são copolímeros de cadeias longas cons~ituídas por dife-

rentes resíduos de aminoácidos.

A extensão da cadeia polipeptídica associada

às diferentes naturezas das cadeias laterais, que variam em

tamanho, forma, carga, interação por ligação de hidrogênio e

reatividade química, confere grande complexidade à estrutura
.

das proteínas.

No estudo da conformação de proteínas, desta-

camos dois aspectos a considerar, um referente à estrutura do

. esqueleto polipeptídico ou à estrutura secundária, e o outro

ao posicionamento espacial das várias cadeias laterais ao lon-

go da cadeia polipeptídica ou à estrutura terciária.

A conformação adotada por uma proteína é esta-

bilizada por ligações de hidrogênio e a estrutura secundária

é um parâmetro essencial da função biológica.

Nos espectros infravermelho e Raman de uma pro-

teína observa-se a contribuição das bandas correspondentes

aos modos oriundos do esqueleto polipeptídico e aos modos das

várias cadeias laterais dos resíduos constituintes. Observa-

se, também, que a qualidade dos espectros Raman e infraverme-

lho de proteínas são bem inferiores aos espectros dos aminoá-

cidos e polipeptídios.

Outro aspecto que diferencia uma proteína de

um polipeptídio é a distribuição de estrutura secundária en-

contrada numa proteína. Uma proteína globular típica, como

a lisozima, apresenta uma conformação constituída de uma mis-

tura de estruturas em a-hélice, folhas 8 e estrutura ao acaso.

Na estrutura ao acaso incluem-se os diferentes tipos de do-

bras 8 11011, que são estruturas relativamente específicas e

constituem uma porção significativa da proteína. Normalmente,
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um segmento de cadeia proteica que mantém uma dada conforma-

ção não é muito extenso. Ao contrário, é curto e freqüente-

mente distorcido em relação à uma conformação similar nos ho-

mopolipeptidios.

De modo geral, podemos qualificar como defei-

tos as várias naturezas de distorções que ocorrem na estrutu-

ra ordenada de uma proteina, como a ligação de hidrogênio não

linear, hélices distorcidas, dobras S num segmento helicoidal

ou ocorrência dos diferentes tipos de dobras S.

Como as regras de seleção para as vibrações

normais das estruturas polipeptidicas ordenadas foram dedu-

zidas admitindo-se defeito zero numa estrutura infinitamente

longa, numa pr:teina, com a relaxação das suposições acima,

implicando na diminuição de simetria, origina-se uma série de

mudanças espectrais, tais como deslocamentos de freqüências,

alargamento de bandas e a possibilidade de ocorrência de no-

vas bandas. Contudo, as freqüências caracteristicas e as in-

tensidades relativas das bandas conformacionalmente sensiveis

das proteinas correlacionam-se razoavelmente bem com as ban-

das correspondentes dos polipeptidios para moléculas com con-

formação similar.

As correlações freqüência-estrutura estabeleci-

das para os homopolipeptidios, para se determinar a estrutura

de proteinas, não são rigorosamente obedecidas quando se com-

param com as freqüências encontradas nas proteinas de estrutu-

ras conhecidas 1751. Por exemplo, no espectro Raman, a fre-

qüência amida I atribuida à fração a-hélice do glucagon cris-
-1 -1,

talino (1658 cm ) e tropomiosina (1655 cm ), duas proteinas

predominantemente em a-hélice, é próxima à freqüência obser-
-1

vada nos pOlipeptídios em a-hélice (1645-1660 cm ), mas na

insulina a freqUência (1662 cm-l) é um pouco alta. Grande

variação é encontrada na freruência amida I da fração ao aca-

so de glucagon e da insulina (1685 em-i), da queratina de pe-
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-1
na (1654 cm ), e da

, -1
a-caseina (1668 cm ).

A freqüência amida I atribuida às diferentes

frações das proteinas são similares àquelas encontradas para

os polipeptidios. Entretanto, bandas atribuiveis às frações

a-hélice ou não ordenadas são usualmente não resolvidas.

A região de amida 111 parece ser mais sensivel

à estrutura secundária heterogênea. Entretanto, a banda de

amida I da lisozima, do inibidor básico da tripsina pancreá-

tica, da miosina, da ribonuclease A, e de várias histonas,
,
e

resolvida em dois ou mais componentes.
-1 '

Na ribonuclease A a banda em 1239 cm e atri-

buida, inequivocamente, à amida 111 da fração S, mas como no

caso de polipeptidios, há controvérsia quanto à atribuição da

contribuição da amida 111 da fração a-hélice. Existe uma va- .

riação apreciável nas freqüências da am~da 111 atribui das às
, ~ -1

proteinas nao ordenadas (1235-1270 cm ), reforçando a suges-

tão de que não há freqüências caracteristicas para regiões não

ordenadas de proteinas. Além disso, é dificil resolver as

freqüências amida 111 das estruturas de folhas S daquelas

frações não ordenadas, po~ causa da sobreposição das bandas.

Em vista disso, a avaliação das estruturas se-

cundárias de proteinas a partir das bandas amida I e 111 no

espectro Raman requer uma análise bastante cuidadosa conside-

rando as limitações previamente apontadas.

Apesar disso, alcançou-se considerável progres-

so na interpretação espectral e a espectroscopia Raman retém

uma vantagem sobre as demais técnicas fisicas por ser a única

capaz de dar informações sobre a conformação de prote{nas

nas fases sólida, cristalina e em solução.
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2.2.1. MétodoS de Cálculo da Percentagem das Diferentes

Estruturas Secundárias a Partir dos Espectros

Raman

Alguns métodos foram propostos para se avaliar

quantitativamente as várias fraç~es dos diferentes tipos de

estruturas secundárias a partir de espectros Raman laser.

O primeiro método foi desenvolvido por pézolet

et alii 11021 e calcula a percentagem da estrutura de folhas

S usando a razão das intensidades relativas das bandas em
-1 '

1240 e 1450 cm , que correspondem, respectivamente, as ban-

das amidas 111 e às vibraç~es de deformação angular CH2 do

grupo metileno (dos vários grupos na proteina). Este método

só é aplicável quando o espectro Raman apresenta uma banda

amida 111 bem definida em 1240 ~ 3 cm-l. A banda em 1450
-1

cm , por apresentar intensidade relativa invariante com re-

lação às diferentes estruturas secundárias, é usada como um

padrão interno de intensidade. A necessidade de se usar um

padrão interno relaciona-se com o fato de a intensidade de

uma linha Raman variar com a intensidade do feixe laser, com

o alinhamento da amostra, e com o indice de refração da amos-

tra. Assim, pequenas flutuaç~es na intensidade do feixe la-

ser, mudança no indice de refração com a temperatura ou li-

geira mudança no alinhamento da amostra decorrente de um es-

pectro a outro são automaticamente corrigidos.

A razão das intensidades relativas é indepen-

dente da concentração da amostra, tal que, podemos comparar

amostras com diferentes concentraç~es.

O segundo m~todo foi desenvolvido por Lippert

et alii 1431, onde a poli-L-lisina é usada para estabelecer a

intensidade espectral padrão para a a-hélice, folhas S e con-

formação ao acaso, em 1240 cm-l, em H O. A poli-L-lisina,2

juntamente com as pr6te1nas lisozima e ribonuclease A, são
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usadas para se calibrar as intensidades das três conformações
-1 ~ 2

em 1632 e 1660 cm , na regiao de amida I, em H20.

A relação entre o conteúdo conformacional e as

intensidades relativas espectrais no espectro Raman são dadas

pelas quatro equações simultâneas:

1,0 = fa + f
S

+ f
R

onde,
protI
1240

, -1
e a altura da banda em 1240 cm no espectro Raman

da proteina em água, em relação à altura da banda
-1 ~

em 1448 cm do modo de deformaçao angular CH2 do

a

11240

grupo metileno;

é o valor padrão para a proteina com 100% de a-hé-

lice;

f ,a fS e
em

fR são as frações de residuos nas conformações

a-hélice, folhas S, e ao acaso, na proteina,

Cprot

respectivamente;

é uma constante estatistica que representa a in-

tensidade relativa da banda do grupo metileno.

Usando este modelo, Lippert et alii 1431 obti-

veram a percentagem de conformação a-hélice, folhas S e ao

acaso de várias prote{nas e encontraram boa concordância com

os resultados obtidos por outras técnicas.

o terceiro método foi desenvolvido por William

et alii 1103,1041 e é uma extensão dos dois métodos preceden-

teso Estes autores deduziram uma intensidade padrão para ca-

prot prot a S R
C 11240 = faI1240 + fSI1240 + fRI1240

prot prot - Ia f S + IR
C 11632 - fa 1632 + SI1632 fR 1632

prot prot- a f S IR
C 11660 - faI1660 + SI1660 + fR 1660
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da uma das várias estruturas secundárias a uma dada freqüência
I

e então ajustaram a região amida 1 ou amida 111 do espectro

Raman de uma proteina cuja estrutura é vista como uma combina-

ção linear dos padrões. A uma freqüência fixa, a intensida-

de da banda Raman para uma única proteina pode ser expressa

por:

f
h

l
h

+ f
h

I
hd

+ f 1 + f
t
l + f 1 = 1

o o d a a t u u e

onde 1 é a intensidade Raman experimental normalizada, cada
e

f é a fração de um tipo de estrutura secundária e I é a inten-

sidade atribuivel a um polipeptidio com 100% do tipo de estru-

tura indicada. Na nomenclatura utilizada, ho significa héli-

ce ordenada; hd, hélice não ordenada; a, folhas S antiparale-

Ia; t, dobras S; e u, não definida.

A normalização é obtida dividindo-se a intensidade

observada a cada número de onda pela soma de todas as intensi-

dades dos números de onda observadas.

Para o experimento sobre o perfil de amida I,

seis intensidades de referência 1, representando o espectro

de polipeptidios com um só tipo de estrutura, foram calcula-

das a partir de 11 equações, cada uma representando uma pro-

teina diferente, de conformação conhecida. Este conjunto de

solução forneceu o espectro referencial. A combinação linear

dos espectros referenciais foi então ajustada à banda da ami-

da 1 da proteina para a qual uma estimativa da estrutura era

desejada.

Boa concordância entre as estruturas determina-

das por este método e aquelas determinadas por análise de di-

fração de raios X foi obtida. Este método apresenta uma van-

tagem adicional sobre os outros dois por incluir estruturas

tais como dobras S que tinham sido omitidas nas análises pre-

cedentes.
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Até 1979, as freqüências caracteristicas para

a conformação de dobras B em proteinas não tinham sido iden-

tificadas. Um sério problema em caracterizar estruturas de

dobras B é a falta de compostos modelos bem definidos. Entre-
,

tanto, Bandekar e Krimm 1951 usaram a aproximação de calculo

dos modos normais das quatro dobras B na insulina para as

quais informações geométricas precisas baseadas nos estudos

cristalográficos de raios X são conhecidas.

Foram previstas freqüências na regiao de amida

I próximo a 1652 e 1680 cm-1 e na região de amida 111 acima
-1 -1

de 1300 cm . A banda a 1652 cm no espectro Raman da insu-

lina, enquanto a banda a 1680 cm-1 e as bandas amida 111 ex-

plicam os perfis observados a 1681 e 1303 cm-1. Baileyet

alii 11051, em seus trabalhos com vários hormônios e toxinas,
, -1

observaram bandas amida I e 111 proximas a 1666 e 1269 cm

respectivamente, atribuiveis às dobras Bdas duas proteinas.

Recentemente, Williams 11061 e Bussian 11071

propuseram novo método para calcular a estrutura secundária

de proteinas a partir do espectro Raman laser, analisando di-

retamente a banda amida I como uma combinação linear de ban-

das amida I de proteinas, cuja estrutura secundária é conhe-

cida.

Algumas das cadeias laterais apresentam vibra-

ções que se espalham fortemente nas regiões caracteristicas

onde aparecem as bandas amidas I e 111, que são bandas sensi-

veis à conformação. Este fato propiciou o potencial adquiri-

do pela técnica Raman no estudo de conformação de proteinas.

Algumas bandas Raman de determinadas cadeias laterais apresen-

tam a propriedade de serem sensiveis à vizinhança local onde

se encontram as cadeias laterais. E às vezes, estes residuos

podem fazer parte do centro ativo das enzimas, tais como os

residuos de triptofano e tirosina.



34

2.2.2. Vibrações da Tirosina

A técnica Raman pode ser usada como uma sonda

na determinação da vizinhança que envolve grupos hidrofóbicos,

tais como a tirosina.

Yu et alii 11081 sugeriram que o dubleto que
-1

aparece aproximadamente em 830 e 850 cm , nos espectros Raman

de proteínas e polipeptídios contendo o resíduo de tirosina,

reflete o número destes resíduos enterrados no interior ou

expostos à superfície da molécula.

A origem do dubleto, no espectro Raman, foi

interpretada completamente por Siamwiza et alii

11091 em termos de ressonância de Fermi entre um modo total-

mente simétrico de pulsação do anel e o primeiro harmônico de

uma vibração de deformação do anel, forq do plano, do benzeno

para-substituído.

OH

Vl

+

CH3

Figura 8. Modos vibracionais de p-cresol como um modelo para

o reslduo de tirosina.

McHale 11101 publicou, recentemente, um traba-

lho considerando os dados dos compostos modelos utilizados

por Siamwiza 11091 e os analisou teoricamente a fim de obter

as freqüências não acopladas e as intensidades relativas do

modo de pulsação do anel e o primeiro harmônico do modo de

deformação do anel fora do plano.
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Se a tirosina atuar como um doador forte na

ligação de hidrogênio, a razão das intensidades relativas

1850/1830 será de 0,3 a 0,5. Nas ligações de hidrogênio, on-

de o hidrogênio fenólico atua como um receptor, resulta uma

razão de intensidade relativa muito maior, às vezes, maior do

que 1,0. Uma avaliação quantitativa do número de residuos de

tirosina enterrados poderá ser obtida.

[]I] [;[]
HZO uzo

'c~~
<~

,9'1(.. liâ O-I-( '0-
I I
H li

U~O

Tirosina exposta Tirosina enterrada

Figura 9. Intensidade relativa do dubleto de ressonância de

Fermi do anel da tirosina e efeito da ligação

hidrogênio.

de

A Figura 9, segundo Gaber 11111, mostra o mo-

do como as ligações de hidrogênio afetam as intensidades rela-

tivas das duas bandas que formam o dubleto de ressonân~ia de

Fermi.

Para a anidrase carbônica B, o número de resi-

duos de tirosina enterrados e expostos deduzidos a partir dos

borad6 efetuando-se uma modificação quimica na proteina, que

consiste na nitração dos resíduos de tirosina. Naturalmente,

espectros Raman, concorda com os resultados obtidos por meio

dos estudos de difraç8.0 de raios X 11091.

O resultado do espectro Raman poderá ser corro-
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os residuos expostos serão facilmente nitrados, enquanto que,

os residuos enterrados dificilmente sofrerão modificações.

2.2.3. Vibrações do Triptofano

proteinas ou polipeptidios contendo o residuo

de triptofano apresentam várias bandas do cromóforo aromático.

Yu 11121 observou que, do ponto de vista de informação estru-

tural, a banda mais importante, por ser sensivel à vizinhança
, -1
e aquela que aparece em 1361 cm ,correspondente a uma vibra-

ção do anel indólico.

A presença de uma banda fina e forte em 1361
-1 ,

cm ,no espectro Raman de proteinas contendo o triptofano,

indica que o anel indólico do residuo encontra-se enterrado

no interior da molécula e está possivelmente envolvido por

uma região hidrofóbica, e a ausência de uma banda distinta na-

quela região indica que o residuo encontra-se exposto à super-

ficie da molécula.

Por meio de estudos quimicos, ou seja, modifi-

cação da cadeia lateral por diferentes reagentes seletivos é

possivel confirmar os resultados Raman.

De acordo com Kitagawa et alii 111~1, a banda
-1, -

do triptofano em 880 cm ,tambem, apresenta variaçao de in-

tensidade relativa com a mudança da vizinhança local onde se

encontra o anel indólico, por exemplo, no caso de desnatura-

ção da proteina. Em razão deste fato, esta banda também tem

sido usada como uma sonda adicional, no estudo da vizinhança

local do triptofano.
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2.2.4. Vibrações da Cistina, Metionina e Cisteina

Os grupos dissulfeto e SH livres dão origem a

As freqüências de vibraçõesbandas fortes no espectro Raman.

de estiramentos S-S e C-S aparecem na região de 500 a 750
-1 ~

cm . O comportamento destas bandas Raman em funçao dos pa-

râmetros estruturais foram extensivamente investigados, pri7i-

cipalmente, usando-se compostos modelos 145, 114-1191.

Uma relação linear entre a freqüência de esti-

ramento S-S e o ângulo diedro CS-CS, para compostos com ângu-

11191 .

los diedro similares, foram apresentados por van Wart et alUo

Nogami et alii 11151, posteriormente, mostraram que a

relação se ver,j.ficavaentre os três ângulos de torsão das li-

gações C-S no grupo C-C-S-S-C-C. As freqüências dos dois mo-

dos caracteristicos dependem dos dois ângulos de torsão da li-

gação S-S, sendo ambos "gauche" (G), ambos trans (T), ou um

S-S é fixo

um trans (GT), admitindo que o diedro da ligação

a 900. Assim, freqüências de estiramento S-S em
-1 ~ ,

540 cm sao esperadas quando os dois sitios trans

11 gauche 1i e

510, 525 e

em relação aos átomos de S são ocupados por dois átomos de H,

um H e um C, ou dois átomos de C, respectivamente.

(GGG)
-1

510 cm

Figura 10. Dependência da freqüência de estiramento S-S sobre

a rotação interna.
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A região de estiramento S-S no intervalo es-

pectral de 500-550 cm-1 tem sido muito útil na determinação

da conformação local e às vezes, da concentração das pontes

dissulfeto em proteínas contendo o grupo cistina, e sua apli-

cação a hormônios peptídicos e toxinas tem se revelado muito

valiosa.

Os grupos cistina, em proteínas, dão origem a
~ ~-1

vibraçoes de estiramento C-S na regiao de 600-750 cm . As

correlações propostas entre as freqüências de estiramento C-S

e a conformação do grupo C-C-S em dissulfetos e metionina são

aplicáveis quando apenas um grupo está presente na proteína.

Mostrou-se que a freqüência do modo de estira-

mento C-S depende do átomo x, na posição trans em relação ao

átomo de S mais próximo, quando substituídas nos dissulfetos
I

primários X-C-CH2-S-S-,I

como PH)' a freqüência de estiramento c-s aparecerá. entre
-1 ~,

630 e 670 cm . Quando X for o C (PC)' a freqüencia aparecera
-1 ~,

em ~720 cm , e quando X for o N (PN)' a -freqüencia aparecera
-1

em ~700 cm

Quando X for o átomo de H (denotado

\-k
~ \~~

~~.~
PH Pc PN

Figura 11. Rotação interna do resíduo de cistina ao longo

do eixo C-C.

Estudos de compostos modelo da metionina, con-

tendo o grupo -C-CH2-S-CH3' permitiram observar a dependência

da freqüência de estiramento C-S com a conformação das liga-

ções C-C e C-S. Nogami et alii 11151 estabeleceram a corre-

lação entre a freqüênciade estiramentoC-S e os ângulos de
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Assim, as duas fre-

qüências de estiramento c-s são esperadas a 760 e 719 cm-1
~ -1 ~

para o isomero trans-trans, a 746 e 697 cm para o isomero
-1

trans-gauche, a 667 cm para a forma gauche-trans e a 723 e
-1 ~

645 cm para a forma gauche-gauche. Esta correlaçao tem si-

do usada na determinação das conformações das ligaçõesC-C-S

rotação interna das ligações C-S e C-C.

em várias neurotoxinas e proteinas.

A cadeia lateral de 1/2 cistina, não envolvida

na formação de pontes dissulfeto numa proteína, está normal-

mente presente na forma reduzida S-H.

Poucos estudos Raman de proteínas têm apresen-

tado bandas devido ao modo de estiramento S-H livre. East et

alii 11201 estudando o espectro Raman de proteínas do crista-
-1

lino observaram uma banda em 2580 cm , que se encontra na

faixa espectral de 2590-2550 cm-l normal para os tiois, devi-

do ao modo de estiramento S-H livre. Observações similares

foram feitas nos espectros Raman de neurotoxinas de serpentes

11211 e no virus do mosaico de tabaco e seus derivados 11221.

2.2.5. Vibrações da Histidina

O imidazol que é a cadeia lateral da histidina,

freqüenteme~te desempenha um papel relevante na função da pro-

teína. Contudo, modos vibracionais característicos do imida-

zol ainda não foram claramente identificados no espectro Raman

de proteinas.

Ashikawa e Itoh 11231 realizaram um trabalho

cuidadoso nesse sentido, estudando o espectro Raman de poli-

peptidios contendo o residuo de L-hJstidina. Além disso, es-

tes autores conseguiram identificar as duas formas tautoméri-

cas da cadeia lateral do imidazol neutro e calcularam a dife~-

rença de entalpia entre os tautômeros em L-histidina e em 4-



40

metilimidazol. Tasumi et alii 11241, também, estudaram os

espectros Raman de L-histidina e compostos relacionados, em

solução aquosa, e concluíram que a banda em 1410 cm-1 poderia

ser usada como uma sonda para se estudar o estado de ioniza-

ção dos resíduos de histidina em proteínas.

2.2.6. Grupos Ácidos

Os ácidos aspártico e glutâmico apresentam em

suas respectivas cadeias laterais o grupo -COOH. Embora este

grupo apresente uma freqüência de grupo, na região de 1700-

1750 cm-1, nesTa faixa espectral raramente tem sido observa-

dos bandas no espectro Raman de proteinas. Entretanto, um

modo atribuivel à cadeia lateral ionizada, -COO , e as vezes
, -1 ,

observado proximo a 1417 cm nos espectros Raman de protei-

nas contendo alto percentual de aminoácidos ácidos.

2.2.7. Vibrações de Freqüências Baixas

A dinâmica de uma molécula proteica, tais como

as vibrações que afetam as posições relativas das~subunidades,
~ ,

pode desempenhar um papel importante na funçao biologicá.

Tem-se proposto que os modos de freqüência baixa observados

nos espectros Raman e infravermelho de proteinas estão relaci-

onados especialmente a tais dinâmicas.

Brown et alii 11251 fizeram a observação origi-
~ ~ -1

nal de um modo de freqüencia baixa, na regiao de 25-30 cm

no espectro Raman da quimotripsina e da pepsina.

Genzel et alii 11261, também, detectaram uma

banda nesta região, no espectro da lisozima sólida, mas repor-

taram que a banda poderia não ser observada em solução aquosa.
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, -1
Um perfil proximo a 25 cm no espectro infra-

vermelho distante da lisozima cristalina, também foi reporta-

do recentemente, por Ataka et alii 11271.

Painter e Mosher 11281 notaram que os modos de

freqüências baixas de uma molécula de anticorpos são similares

àquele da lisozima,e que eles são consideravelmente

em intensidades após a hidratação.

diminui dos

A origem destes modos de freqüência baixa tem

sido atribui da separadamente à vibração intraproteica ou a mo-

dos do esqueleto de uma única proteina.

Em amostra cristalina, vibrações de rede também

dá origem a bandas de freqüências baixas. Por exemplo, várias

bandas vibrac~)nais de rede podem ser observados na região
-1

25-200 cm 11291.

de

o estudo da região de freqüências baixas, espe-

cialmente abaixo de 100 cm-l, é dificultado pela presença de

espalhamento Rayleigh muito forte. Quando o monocromador se

aproxima da freqüência da linha Rayleigh, ele é incapaz de

discriminar entre a linha Rayleigh e as bandas Raman de fre-

qüências baixas. Conseqüentemente, as bandas Raman são masca-

radas. Brown et alii 11251 usaram um filtro de iodo para blo-

quear a luz Rayleigh e assim, observaram bandas na região
-1

10-12 cm

de
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3. ESPECTROSCOPIA RAMAN LASER DE TOXINAS DE SERPENTES

As serpentes sao animais conhec~dos h~ muito

tempo e bastante temidos pelo homem. Aproximadamente 2000

espécies de serpentes encontram-se espalhadas pelos continen-

tes e nos mares, exceto nos polos. Dentre estas espécies qua-

se 300 são venenosas, cujas picadas são dolorosas e perigosas,

freqUentemente chegando a ser fatais.

O veneno de serpentes é uma mistura excessiva-

mente complexa de diferentes compostos, tóxicos e não tóxicos.

Muitos destes constituintes são proteinas com diversas ativida-

des biológicas~ A natureza destas proteinas assim como as

proporções diferem de espécie para espécie, e para uma mesma

espécie, às vezes, difere de acordo com as origens geográfi-

caso Entretanto, quanto mais próxima a relação filogenética

das serpentes, mais similares serão as propriedades dos vene-

nos e suas composições 1130,1311.

Em adição às proteinas não enzim~ticas, os ve-

nenos de serpentes cont~m ainda uma série de enzimas, pepti-

dios, nucleosidios e ion met~licos. As enzimas em si podem

ser relativamente não tóxicas, mas elas desempenham papel im-

portantes na hemólise, coagulação do sangue, anticoagulação

do sangue, efeitos farmacológicos, ctnatômicos, hemorrágicos e

fisiológicos em geral.

A compreensão do problema referente à natureza

das subst~ncias tóxicas em venenos de serpentes envolvem os

seguintes estudos:

a) Isolamento e purificação das toxinas responsáveis pe-

Ia toxicidade do veneno~
,

b) Determinação de sua estrutura quimica;

c) Esclarecimento da inter-relação entre toxicidade e

estrutura.
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o conjunto destas informações é de grande inte-

resse a farmacologistas e toxicologistas.

De modo geral, a morte de animais provocada

pela ação dos venenos de serpentes decorre da paralisia respi-

ratória provocada pela ação das neurotoxinas e da parada car-

díaca provocada pela ação das cardiotoxinas.

As toxinas de venenos de serpentes podem ser

classificadas, do ponto de vista farmacológico, do seguinte

modo 11301:

1 . Neurotoxinas

1.a) Toxinas pós-sinápticas

I) Toxinas de cadeia curta, contendo 60-62 resí-

duos de aminoácidos, com 4 pontes 8-8, massa

molecular de 6700-7000, conhecida como neuro-

toxina do tipo I;

11) Toxinas de cadeia longa, contendo 71-72 re-

síduos de aminoácidos, com 5 pontes 8-8, mas-

sa molecular -7800, conhecidas como neuroto-

xinas do tipo 11.

1.b) Toxinas pré-sinápticas.

v

2. Cardiotoxinas.

Algumas toxinas são predominantemente neurotó-

xicas enquanto outras são essencialmente cardiotóxicas.

Embora as neurotoxinas dos tipos I e 11 dife-

rem no número total de resíduos de aminoácidos e de resíduos

de 1/2 cistina, há notáveis similaridades entre elas.

Em contraste às neurotoxinas dos tipos I e 11

de venenos de serpentes do g~nero Elapidae e Hydrophiidae, a

massa molecular de venenos de Viperidae e Crotalus apresenta

valor muito maior, variando de 16000 a 21000, com exceção da
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crotamina e da miotoxina que apresenta 4880.

As neurotoxinas de serpentes são feitas de ca-

deia polipeptidica simples de"60-74 residuos de aminoácidos

entrecruzada intramolecularmente por 4 ou 5 pontes dissulfeto,

com alguma eventual exceção, como a crotamina que apre~enta

apenas 3 pontes 8-8. o papel das pontes dissulfeto na manu-

tenção da orientação de uma molécula proteica no espaço é bem

reconhecido e sua importância nas neurotoxinas não constitui
~

exceçao. Aparentemente as pontes dissulfeto são as principa-

is ligações que mantém, a configuração da neurotoxina biologi-

camente ativa.

A baixa massa molecular e o alto conteúdo de

ligações dissulfeto das neurotoxinas dos tipos I e 11 sugerem

que estas moléculas têm uma estrutura mais compacta, assim

explicando, provavelmente, sua estabil~dade a alta temperatu-

ra e num largo intervalo de pH.

Estas miniproteinas sãJ muito adequadas para

estudos comparativos, análise de propriedade conformacional

e determinação de sitios ativos. Devido ao crescente uso de

toxinas para se estudar interações neurotransmissor-receptor,

é de grande importância compreender as propriedades estrutura-

função destas proteinas.

A partir da década de sessenta, um número

crescente de toxinas tem sido isolado e purificado como pro-

teinas homogêneas, algumas delas inclusive na forma cristali-

na. Estes fatos propiciaram a determinação da estrutura pri-

mária de várias toxinas de serpentes.

A obtenção de toxinas puras com seqüência de

aminoácidos conhecida facilitou sobremaneira a análise confor-

macional destas moléculas.

Ao estudar a conformação de proteinas, deve-se

abordá-Ia sob dois aspectos principais. Um é a estrutura do

esqueleto polipeptidico ou a estrutura secundária. o outroé
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a disposição espacial das várias cadeias laterais numa protei-

na ou a estrutura terciária.

Embora seja dificil um só método fisico eluci-

dar completamente todo o aspecto estrutural de uma proteina,

a difração de raios X é a técnica decisiva e de maior potenci-

alidade. Através desta técnica é possivel determinar inequi-

vocamente a estrutura de uma proteina. Entretanto, a técnica

de .difração de raios X só é aplicável a substâncias em estado

cristalino, e praticamente todas as proteinas no sistema bio-

lógico estão em solução aquosa. Assim, sempre surgem dúvidas

se a estrutura das proteinas no estado nativo é idêntica à

estrutura deduzida pelo método de difração de raios X. Natu-

ralmente, se não for possivel obter a proteina em forma cris-

talina, a difração de raios X será inaplicável.

A espectroscopia de fluorescência é outra téc-

nica analitica utilizada para se estudar a'~onformação de pro-

teinas, em solução aquosa. Entretanto, este método não se

aplica à determinação da estrutura do esqueleto peptidico e

limita-se mais ao estudo da microvizinhança onde se encontram

as cadeias laterais dos residuos de tirosina e -triptofano.

Complementando a espectrofluorimetria, o dicro-

ismo circular (CD) é uma técnica fisica poderosa para o estu-

do de estrutura de proteinas, especialmente sobre o esqueleto

polipeptidico, mas o CD não fornece informações estruturais

referentes às cadeias laterais ou às pontes dissulfeto.

disso, requer que a amostra esteja em solução aquosa.

Além

Outra técnica utilizada com sucesso no estudo

conformacional de proteinas é a ressonância magnética nuclear

que exige amostra em solução.

A partir da década de setenta, a espectroscopia -

Raman laser tem sido aplicada, com bastante sucesso, no estu-

do conformacional de biomoléculas, particularmente para toxi-

nas de serpentes. Esta técnica supera muitas das objeções
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acima referidas. Por exemplo, pode ser aplicada, com igual

facilidade, a amostras cristalinas, pó liofilizado, géis, fil-

mes e solução aquosa. Além disso, a técnica Raman revela in-

formações sobre a conformação do esqueleto polipeptídico, a

conformação da ligação dissulfeto, e a microvizinhança onde se

encontram as cadeias laterais de alguns resíduos de aminoáci-

dos tais como a tirosina, o triptofano, a metionina, e o grupo

sulfidrila.

Vários trabalhos envolvendo espectroscopia Ra-

man laser de diferentes neurotoxinas e cardiotoxinas isoladas

de venenos de serpentes são encontrados na literatura. Todos

estes trabalhos destacam a importância da técníca Raman na ob-

tenção de informações de natureza estrutural e às vezes de na-

tureza especifica.

Yu et alii 11321, em 1973, publicaram trabalho

sobre espalhamento Raman laser da cobramina ~ em estado sólido

e em solução aquosa. Esta proteina básica foi isolada do ve-

neno de cobra da Índia (Naja naja), sendo constituida de 52

residuos de aminoácidos contendo 3 pontes dissulfeto, 2 resi-

duos de metionina, 3 de tirosina e nenhum de triptofano.

Estes autores observaram várias diferenças espectrais entre

os espectros Raman do sólido e da solução. Resultados não pu-

blicados por estes autores revelaram que uma banda forte em
-1 -1

1672 cm e uma banda em 1236 cm foram observadas para a co-

bramina A e a neurotoxina a, sugerindo que estas toxinas con-

têm grande frações de estruturas de folhas S antiparalelas.

Yu et alii 11331, em 1975, estudaram o espalha-

mento Raman laser de neurotoxinas isoladas dos venenos de ser-

pentes marinhas Lapemis hardwickii e Enhydrina schistosa.

Obtiveram espectros das amostras puras em forma de pó liofili-

zado, solução aquosa e derivados deuterados de cada toxina

fim de elucidar, posteriormente, a inter-relação estrutura-

a

função destas neurotoxinas.
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Tu et alii 11341, em 1976, publicaram trabalho

sobre estudo conformacional de neurotoxinas de Pelamis platu-

rus e Laticauda semifasciata, em fase sólida, por espectrosco-

pia Raman laser.

Harada et alii 1135\, em 1976, publicaram tra-

balho sobre os espectros Raman laser em solução aquosa, das

neurotoxinas erabutoxinas a e b da Laticauda semifasciata 111

e das neurotoxinas desnaturadas, reduzidas e S-carboximetila-

das e da erabutoxina Q com modificação no resíduo do triptofa-

no, tendo discutido a inter-relação estrutura-toxicidade.

As erabutoxinas a e b são proteínas neurotóxicas do tipo I

isoladas do veneno da serpente marinha Laticauda semifasciata,

de estrutura primária conhecida. o mesmo veneno contém o com-

ponente fracamente neurotóxico Laticauda semifasciata 111,

constituído de 66 resíduos de aminoácidos com 5 pontes dissul-

feto.

Tu et alii 11361, em 1976, publicaram trabalho

sobre estudos das propriedades estruturais da toxina Crotalus

scutulatus (cascavel Mojave) determinadas por espectroscopia

Raman laser. A toxina Mojave é uma proteína ácida de massa

molecular 22.000, com 4 pontes dissulfeto, isolada do veneno

da cascavel Mojave, e é cardiotóxica. Os espectros Raman fo-

ram obtidos em solução aquosa e em fase sólida.

Takamatsu et alií 11371, em 1976, estudaram o

espectro Raman da toxina B, em solução aquosa. A toxina B
,
e

uma neurotoxina do tipo 11 isolada do veneno da cobra da Índia

Naja naja, com 71 resíduos de aminoácidos seqüenciados e com 5

pontes dissulfeto, com posições determinadas. Além do aspecto

estrutural, os autores discutirqm a inter-relação estrutura-

toxicidade.

Fox et alii 11381, em 1977, publicaram trabalho

sobre a estrutura primária de uma neurotoxina de serpente iso-

e também a detecção delada do veneno de Lapemis hardwickii
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umresiduo de cisteina livre, que n~o participa da ligaç~o

dissulfeto, por espectroscopia Raman laser.

Tu 11391, em 1977, publicou trabalho de revisao

muito interessante, sobre o potencial da espectroscopia Raman

aplicada a estudos conformacionais de venenos de serpentes.

Hseu et alii 11401, em 1977, publicaram traba-

lho envolvendo a determinaç~o da estrutura primária, o cálculo

da previs~o de estrutura secundária para toxinas de veneno de

serpentes e o espalhamento Raman laser de uma cardiotoxina do

veneno de cobra de Taiwan (Naja naja atra). Os referidos au-

tores concluiram que esta toxina consiste principalmente de

estrutura de folhas S antiparalelas com apenas duas dobras S.

,Bjarnason e Tu 11411, em 1978, publicaram tra-

balho sobre isolamento e caracterizaç~o de 5 toxinas hemorrá-

gicas do veneno da cascavel americana (Crotalus atrox).

uma delas, a toxina ~, de 219 residuos de aminoácidos,

Para

massa

molecular 25.700 e um moI de zinco por moI de toxina, os auto-

res usaram a espectroscopia Raman laser para estudar a estru-

tura da toxina nativa assim como a mudança estrutural causada

pela remoç~o do zinco.

Hseu et alii 11421 publicaram, em 1978, traba-

lho sobre espectros Raman laser de cobrotoxina sob várias con-

dições, tais como espectro na forma de pó liofilizado, soluç~o

aquosa a vários pH, toxina parcialmente reduzida e completamen

te reduzida e toxina na forma S-carboximetilada. A cob ~toxi-

na é um proteína neurotóxica do tipo r, isolada do veneno da

cobra de Taiwan (Naja naja atra).

Bailey et alii 11051, em 1979, publicaram tra-

balho abordando a análise conformacional da miotoxina a por

três métodos independentes, ou seja, previs~o da estrutura se-

cundária pelo método de Chou e Fasman, por análise de CD e,

finalmente pela espectroscopia Raman. A miotoxina a

é isolada do veneno da cascavel de pradaria (Crotalus viridi
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viridis) com 42 resíduos de aminoácidos e ponto isoelétrico

9,6 com estrutura primária determinada.

Takamatsu et alii 11431, em 1980, publicaram

trabalho referente a espectros Raman de solução aquosa de co-

brotoxina, erabutoxina Q, a-bungarotoxina, cardiotoxina, ci-

totoxina I, cobrotoxina com 6 carbonilas modificadas e cobro-

toxina tratada com guanidina-HCl 5 M.

Nabiev et alii 11441, em 1981, publicaram tra-

balho sobre espectros Raman das citotoxinas I e 11 e das neu-

rotoxinas I e 11 de Naja naja oxiana.

Pezolet et alii 11451, em 1982, publicaram tra-

balho versando sobre a conformação das cardiotoxinas 11 e 111

do veneno da Naja mossambica mossambica livre, em solução

aquosa, e dos complexos cardiotoxina-fosfolípide, por espec-

troscopia Raman laser.

Kawano et alii 1146al ,em 1982, publicaram tra-

balho focalizando o estudo conformacional da crotamina por

meio da espectroscopia Raman laser.

Barrillil146bl, em 1985, investigou a estrutura

e conformação da fosfolipase A2 (veneno da Crotalus durissus

terrificus) por meio da espectroscopia Raman laser. Obteve os

espectros da proteína na forma de pó liofilizado, solução aquo

sa e solução em água deuterada. Os resultados experimentais

evidenciam a predominância da estrutura em a~hélice, com a pre

sença, em menor percentagem, das conformações de estruturas S

e ao acaso e de dobras S. A conformação das pontes dissulfe-.

to, considerando-se as freqüências de estiramento 8-8, é do

tipo GGG. Com relação as cadeias laterais dos resíduos de ti-

rosina e triptofano, estes encontram-se expostos na superfície

da molécula, participando de interações com o solvente.
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4. CROTAMINA

4.1. Introdução

A crotamina é uma proteina básica de natureza

neurotóxica, isolada pela primeira vez do veneno de Crotalus

dur,issus terrificus (cascavel da Argentina) por Gonçalves e

Polson 11471, por meio de análise eletroforética e posterior-

mente designada crotamina quando foi encontrada no mesmo vene-

no da cascavel brasileira da região central e sul, por Gonçal-

ves e Vieira 11481, os quais mostraram se tratar de uma neuro-

toxina capaz de induzir contratura espástica dos membros pos-

~
~
~

teriores de camundongos, quando injetados intra-peritonealmen-

te.

o estudo fisico e quimico de~ta proteina reve-

lou ser a mesma, de baixa massa molecular, 4880, constituida

por 15 espécies de aminoácidos, num total de 41-42 residuos,

tendo a tirosina na posição N-terminal e glicina na posição

C-terminal, contendo 3 moles de pontes dissulfeto por 4880 g

1149-1511.

Dentre os venenos de serpentes estudados e ca-

racterizados, a crotamina é uma toxina singular, com atividade

tóxica muito especifica 11521.

Apresenta a seguinte composição de aminoácidos:

9 Lys (K), 2 His (H), 2 Arg (R), 2 Asp (D), 3 Ser (S), 2 Glu

(E), 3 Pro (p), 5 Gly (G), 6 Cys (C), 1 Met (M), 1 Ile (I),

1 Leu (L), 1 Tyr (Y), 2 Phe (F) e 2 Trp (W).

A presença de 9 Lys, 2 His e 2 Arg, confere-lhe

o caráter fortemente básico, apresentando ponto isoelétrico

10,3.

BIBLIOTECA

Institutode Química
Ilniv~r"irhri.. ri..~õin P"'III..
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tectada.

A presença de grupos S-H livres nunca foi de-

A estrutura primária da crotamina foi determi-

nada por Laure 1153\, em 1975. A seqüência de aminoácidos é

a seguinte:

1 10

Tyr-Lys-Gln-Cys-His-Lys-Lys-Gly-Gly-His-Cys-Phe-Pro-Lys-Glu-

y. K c G c FK G HKQ H P K E

20 30

Lys-Ile-Cys-Leu-Pro-Pro-Ser-Ser-Asp-Phe-Gly-Lys-Met-Asp-Cy~=

K I P S KD F Gc P SL

40
Arg-Trp-Arg-Trp-Lys-Cys-Cys-Lys-Lys-Gly-Ser-Gly

R c G GSc K Kw R w K

-4

M D c

~
'0Y

dobras 6

~0 ao acaso

Figura 12. Diagrama esquemático bidimensional da estrutura

primária da crotamina e ligações dissulfeto

As posições das três pontes dissulfeto foram

determinadas por Conti et alii 11541, sendo formadas pelos

seguintes pares de 1/2 cistina da mOlécula, 4-37,11-36 e 18-30.

~''>!.

Estrutura

secundária

folhas 6

qJ.
a-hélice
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A presença de três pontes dissulfeto na mini-

proteina confere-lhe uma forma compacta e altamente resisten-
, , o

te a temperatura, suportando aquecimento ate 70 C por 18 horas

sem perder sua toxicidade 11511.

Como pode-se constatar pela composição de ami-

noácidos, a existência de 6 meia cistinas, 2 residuos de fe-

nilalanina, 2 de triptofano e 1 de tirosina podem contribuir

para o comportamento da medida de dispersão óptica rotatória,

na região ultravioleta do espectro.

4.2. Dispersão Óptica Rotatória
"

Hampe e Gonçalves 11551, investigando a ORD da

crotamina, na região do ultravioleta (325-197) obtiveram um

espectro anômalo, que atribuiram aos vários efeitos Cotton

provocados pelos cromóforos responsáveis pelos efeitos Cotton

observados na região de comprimento de onda abaixo de 283 nm.

Contudo, evidenciaram a presença de estruturas 13, que foi COD-

firmada através do espectro infravermelho. Por estudos de ORD,

não foi possivel determinar a presença de segmentos macromole-

culares em a-hélice. Estudaram, também, o efeito de agentes

desnaturantes sobre o espectro de ORD. Verificaram a não ocor

rência de mudança significativa no espectro, na região de 235

a 350 nm, indicando uma alta resistência, da molécula proteica

à desnaturação com a uréia. Este estudo revelou, outrossim,

que a proteina deve ter uma estrutura terciária significativa,

desde que a redução das pontes dissulfeto, por 2 mercaptoeta-

nol, em presença de uréia em tampão tris-HCl 0,1 M, em pH 8,6,

abolia o perfil anômalo do espectro ORD da molécula, na região

de 250 a 320 nm. A alta resitência às modificações conforma-

cionais da crotamina em pres~nça de solução concentrada de
, ,

ureia, combinada com uma viscosidade intrinseca muito baixa
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(1,2 ml/g a pH5,5) indica que a nivel de estrutura terci~ria,

a miniproteina ~ mantida muito compacta, tendo uma raz~o axial

próxima à unidade.

4.3. Titulação Espectropolarim~trica

Hampe et alii 11561 fizeram um estudo sobre ti-

tulaç~o espectropolarim~trica (a 293 nm) e detectaram mudanças

conformacionais na crotamina, a diferentes valores de pH e tem

peratura. Três isômeros conformacionais foram identificados:

um isômero neutro (1) encontrado a pH entre 4,0 e 8,5 corres-

pondente à con~ormaç~o nativa, um isômero ácido (11) ocorren-

do a valor de pH abaixo de 2,0 e um isômero básico (111) acima

de pH 9,5. o isômero neutro (I) ~ altamente resistente à des-
~ , , o

naturaçao termica, pois mesmo apos aquecimento a 80 C por 30

min em uréia 8 M, mant~m sua atividade biológica total. Esta

estabilidade reflete uma estrutura compacta, mantida pelas 3

pontes dissulfeto. Os dois últimos isômeros apresentam con-

formações parcialmente desnaturadas por pH, evidenciado pelo

desaparecimento dos efeitos Cotton que são observados no es-

pectro ORD do isômero neutro. Al~m disso, sob aquecimento

ocorrem mudanças conformacionais adicionais. Estes autores,

por meio da espectrofotometria diferencial acrescentaram pro-

vas adicionais de estabilidade dos três isômeros, no intervalo
o

de temperatura de 20 a 80 C. Só o isômero I apresenta pequeno

deslocamento espectral que é completamente reversivel quando
o ,

a temperatura se reduz de 80 a 20 C. O comportamento termico

dos isômeros 11 e 111 indica uma ulterior etapa de desnovela-

mento. Os isômeros foram, também, analisados em termos da po-

sição espacial relativa de certos residuos de aminoácidos em

relação à conformação nativa~ Assim, no isômero ácido 11, a

cadeia lateral do N-terminal da tirosina e também um presumi-
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vel grupo carboxila encontra-se exposto à superficie, e no

is~mero b~sico 111, o mesmo resíduo de tirosina e os dois trip

tofanos e talvez um ou dois grupos básicos encontram-se expos-

tos à superfície da proteína.

4.4. Cinética de Troca lsotópica Hidrogênio-Tricio

Rogero 11511, em 1978, fez um trabalho sobre a

cinética de troca isotópica hidrogênio-tricio para v~rias to-

xinas do veneno da Crotalus durissus terrificus, inclusive da

crotamina. Esta técnica foi desenvolvida por Englander 11571

e tem sido muiJo utilizada no estudo de conformação de v~rias

macromoléculas biológicas. A crotamina apresenta 86 hidrogê-

nios l~beis, ou seja, os hidrogênios ligados aos ~tomos de °

e N. Estes hidrogênios são considerados teoricamente troc~-

veis, pois os hidrogênios ligados aos ~tomos de C têm uma ve-

locidade de troca isotópica muito lenta. Dentre estes hidro-

gênios lábeis, 44 são peptídicos e 42 são hidrogênios de ca-

deias laterais e de grupos terminais.

° estudo desenvolvido por Rogero, sobre a cro-

tamina, para duas condições experimentais de incubação com
3 o
H20, uma com 2 horas a 70 C e outra com 18 horas a mesma

temperatura, com a técnica de medida da velocidade de troca

isotópica H +3H, utilizando-se coluna de gel Sephadex G 25,

mostrou que quando ° aquecimento inicial é prolongado a mesma

temperatura por 18 h, os hidrogênios lentos diminuíram de 30

para 19%. A crotamina sendo uma proteína compacta e altamente

resistente à temperatura, mesmo com o aquecimento a 70°C por

18 h, ela manteve sua toxicidade plenamente, dados estes con-

firmados por ensaios biológicos. ° estudo mostrou que o aque-

cimento prolongado reduz a p~rcentagem de hidrogênios lentos,

sugerindo uma abertura da proteina sem no entanto levar a uma



55

desnaturação da mesma.

4.5. Previsão de Estrutura Secundária

Estudos sobre a conformação da estrutura secun-

dária foram efetuados por Beltran et alii 11581 usando o méto-

do estatístico de Chou e Fasman 11591 e também, pelo método,

mais recente, do perfil de hidrofobicidade 11601.

O método de Chou e Fasman 11591 apresentou bai-

xa probabilidade para a conformação a-hélice e estruturas S, e

alta probabilidade para as dobras S. As regiões prováveis de

ocorr~ncia de ~egmentos a-hélice situaram-se nos segmentos

entre os resíduos 2-7, 13-20, 24-29 e 27-32, enquanto que, pa-

ra estruturas S situaram-se nas seqü~ncias 1-~, 16-20 e 30738.

Ao considerar um só coeficiente de probabilidade média para

cada aminoácido, obtiveram a probabilidade para as dobras S,

praticamente para toda a extensão, exceto nas seqü~ncias 13-16,

14-20 e 25-28. Por outro lado, ao introduzirem 4 parâmetros

conformacionais, para cada resíduo de aminoácido, obtiveram as

seguintes seqü~ncias para a ocorr~ncia das dobras S, 5-9,

8-11, 12-16 e 19-27.

A estrutura secundária resultante do método de

perfil de hidrofobicidade apresentou-se mais compacta e permi-

tiu os contactos próximos para as pontes dissulfeto entre os

pares de meias cistinas 4-37, 11-36 e 18-30. Para esta estru-

tura o cálculo revelara 19% de a-hélice e 45% de estruturas S.

Além disso, posicionaram-se o resíduo de tirosina enterrada e

os 2 triptofanos expostos à superfície da molécula, concordan-

do com as evid~ncias apresentadas por ORD e espectroscopia Ra-

man laser. A estrutura espacial é consistente com uma molécu-

la elipsoidal mais alongada.-
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Beltran et alii 11581 estudaram, também, a es-

trutura da crotamina em solução aquosa ( a crotamina é diflçil

de ser cristalizada) e algumas mudanças estruturais usando a

técnica de espalhamento de raios X de pequeno ângulo (SAXS),

sob diferentes condições de concentração e pH, a temperatura

ambiente.

Os resultados que obtiveram, por meio da técni-

ca de SAXS, para a crotamina, sugerem o formato elipsoidal

alongado, com a razão dos semi-eixos aproximadamente igual a

2,3 o que é consistente com o resultado obtido a partir do

cálculo da estrutura secundária da protelna.

Através do SAXS, obtiveram, também, evidências

da coexistênci~ de moléculas isoladas e agregadas, nas dife-

rentes soluções a vários pH. As várias curvas de espalhamento

de soluções a diferentes pH, foram aproximadas por duas linhas

retas e destas obtiveram dois raios de rotação Ri e R2. Consi-

deraram que Ri estaria relacionado a monômeros com volumes

constantes e sua variação significaria que a forma elipsoidal

dos monômeros se aproxima mais da forma esférica, quando o pH

aumenta de 2,0 para 9,0. Um aumento de Ri fora observado no

intervalo de pH 9,5 a 12,5 o qual fora atribuído a um efeito

dominante de agregação, que deixa o sistema sem monômeros.

o valor de R a pH 12,5 é consistente com uma mistura de dlme-1

ros e agregados moleculares mais complexos. Os valores de R2

correspondente a intervalos de pH de 2,0 a 9,5 são consisten-

tes com a presença de dlmeros e/ou trlmeros compostos por uni-
o

dades moleculares com raio de rotação aparente de 10 A.

4.6. Ressonância Magnética Nuclear de Alta Resolução

Está em andarnénto o trabalho em colaboração com

os Professores José Roberto Giglio, da Faculdade de Medicina
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de Ribeirão Preto, Departamento de Bioquimica, Universidade de

são Paulo, Tatsuo Miyazawa, da Universidade de Tóquio, Depar-

tamento de Biofisica e Bioquimica, e Toshiya Endo, da Univer-

sidade de Gunma, Departamento de Quimica Industrial, do Japão,

para investigar a estrutura e conformação da crotamina em so-
- 2 '

luçao em H20, usando a espectroscopia de NMR de proton de

alta resolução (400 MHz). Neste estudo, pretende-se obter e

interpretar os espectros convencionais de NMR de próton, efe-

tuar as atribuiç;es dos sinais de r8sson~ncias caracteristicas

e através da variação do pH da solução, construir as cur-

vas de titulação dos prótons C-2 e C-4 dos residuos de histi-

dina e determinar os valores de pKa correspondentes. Estudos

referentes à estabilidade da conformação da crotamina com a

variação do pH e da temperatura, também, poderão ser feitos.

A crotamina sendo uma miniproteina, com a es-

trutura primária determinada, termicamente estável, é apropri-

ada para estudos com as recentes técnicas avançadas de NMR

bidimensional 1161,1621, que poderão fornecer informaç;es re-

ferentes às atribuiç;es individuais dos sinais de resson~ncia

dos prótons do esqueleto polipeptidico e das cadeias laterais

dos residuos de aminoácidos, permitindo confirmar a seqüência

primária determinada quimicamente, e também subsidiar informa-

ç;es referentes às estruturas secundárias e terciárias da cro-

tamina.
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5. PARTE EXPERIMENTAL

A crotamina foi isolada a partir do veneno

bruto e seco da cascavel sul americana, Crotalus durissus

terrificus, proveniente do Sul do Brasil, pelo Prof. José Ro-

berto Giglio, do Departamento de Bioquimica da Faculdade

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de são Paulo.

de

Os espectros de absorção na região do infra-

vermelho foram obtidos no espectrofotômetro da Perkin-Elmer,

modelo IR-180.

Os espectros Raman foram obtidos com um espec-

trômetro Raman, laser, duplo monocromador, da Jarrell-Ash, mo-

delo 25-300, equipado com lasers de ion argônio (radiações

488,0 e 514,5 nm) e ion criptônio (radiação 647,1 nm) da

Spectra Physics, modelo 165.

Para excitação, usamos as radiações laser com

arranjo óptico para microamostra e geometria de espalhamento

em 90Q. As linhas atômicas do plasma foram eliminadas inter-

calando-se um eliminador de linhas de plasma (monocromador de

prismas) entre a saida do feixe laser e o compartimento de

amostra. As linhas do plasma interferem efetivamente nos es-

pectros Raman de amostras em estado sólido, pouco afetando os

espectros de solução. Por outro lado, para espectros em so-

lução, há necessidade de se usar o polarizador correspondente

a cada radiação.

A escolha da radiação excitante depende de

certas propriedades da amostra. Em principio, radiações de

menor comprimento de onda são mais eficientes para a excitação,

devido à dependência do espalhamento Raman com a 4s potência

da freqüência da radiação. Porém, proteinas, em pó liofili-

zado ou em solução, às vezes, costumam apresentar intensa

fluorescência, que chega a mascarar completamente o espectro
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vibracional. Freqüentemente, com a mudança da radiação exci-

tante, elimina-se a fluorescência.

A intensidade do feixe laser a ser aplicada na

amostra pode ser limitada pelas propriedades do composto.

Para proteínas, na forma de pó liofilizado, feixe demasiado

intenso poderá carbonizar a amostra, e em solução, a proteína

poderá sofrer desnaturação, causada pelo aquecimento local,

no caminho óptico do laser.

Os espectros foram registrados ajustando-se os

vários parâmetros do instrumento que são interdependentes,

tais como: largura das fendas, velocidade de varredura, cons-

tante de tempo, ganho e tensão da fotomultiplicadora, num

compromisso qUf corresponde à melhor utilização do aparelho.

As amostras de proteinas, na forma de pó lio-

filizado, foram prensadas num pequeno orificio (diâmetro de 1

a 2 mm) de um suporte metálico (latão) e cobertas por uma la-

minula de vidro. Usou-se, também, a cela rotatória, prensan-

do-se a amostra sólida no sulco circular de um suporte metá-

lico, coberto por uma laminula de vidro, para evitar perda de

material, e acopladas a um motor com 2000 rpm. O uso desta

cela evita a carbonização rápida da amostra, quando se foca-

liza o feixe laser sobre a amostra.

Para amostras em solução, usaram-se capilares

de vidro "Pyrex" ou de quartzo, com diâmetro interno de-i a

2 mm com janela plana de vidro colada em uma das extremidades,

ou no caso de vidro IIPyrex", fechando uma das extremidades,

na chama. As soluções foram preparadas pesando-se de 1 a 2

mg de proteinas, colocando-a no capilar de vidro e, em segui-

da, com uma microseringa, adicionando-se 10 a 20 ~l de água

bidestilada ou solução tampão. A concentração usada nos vá-

rios experimentos variou de 5 a 15% (m/v). O pequeno volume

manipulado impediu qualquer 0peração de filtração da solução.

Assim, quando se constatou a presença de fiapos ou precipita-
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dos estes foram sedimentados na extremidade do capilart sub-

metendo-se o mesmo a centrifugação ( ~4000 rpm).

Os espectros Raman foram registradost princi-
-1 -1

palmentet nos intervalos de 400-1800 cm e de '2500-2700 cm ,

excitando com radiações laser de potência aproximadamente de

300 mW para amostras em solução e 150 mW para amostras em es-

tado sólidot com a largura de fenda espectral variando de
-1

a 10 cm t e a 20QC.

Os espectros de absorção no infravermelho fo-

5

ram obtidos a partir de uma pelicula sólidat obtida através

da evaporação de uma solução da proteina espalhada sobre uma

janela de Irtran-2t colocada no interior de um dessecador a

vácuot com CaC22 anidro. Os espectros foram registrados no
-1 ,~

intervalo de 4000-700 cm t que corresponde a regiao de trans-

mitância elevada da janela de Irtran-2. A massa de proteinat

na soluçãot não excedeu 1t5 mgt em todos os espectros.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1. Comparação dos Espectros Raman da Crótamina em

Estado Liofilizado e em Solução Aquosa

Os espectros Raman da crotamina nativa, no es-

tado liofilizado e em solução aquosa a 200C, no intervalo de

400-1800 cm-l, encontram-se nas Figuras 13 e 14, respectiva-

mente.

As bandas do espectro Raman da amostra sólida

apresentam-se mais resolvida

tros da amostre. em solução.

em relação às bandas dos espec-

A comparação dos espectros da crotamina, na

forma liofilizada e em solução aquosa, mostra que existem pe-

quenas mudanças nas intensidades relativas dos modos da amida,

que são conformacionalmente sensíveis e algumas outras bandas

da proteína. Por outro lado, não há mudanças nas freqüências

das bandas Raman dos modos da amida I e 111 e do estiramento

c-c, que são as principais bandas conformacionalmente depen-

dentes da estrutura secundária.

A intensidade relativa d~ banda amida I, do

espectro em solução encontra-se, provavelmente, mascarada pela
, -1 ~

banda da agua a 1640 cm . No espectro Raman da soluçao em

2H20, Figura 15, devido a troca H + 2H, a intensidade rela-
I. 1

tiva das bandas amida 111 , na região de 1200-1300 cm- deve-

riam desaparecer, mas observam-se ombros muito fracos que po-

dem resultar da não ocorrência de troca total ou serem devidos

aos modos de vibração das cadeias laterais, que aparecem li-
" -1

geiramente sobreposta a banda da agua deuterada a ~1200 cm

Apesar da interferência do solvente na intensi-

dade relativa de algumas das-bandas conformacionalmente impor-

tantes, podemos concluir que a crotamina apresenta conforma-
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Excitação : 514,5 nm

Fendas : 400/400/4QO llm

: 1280 V

-9
: 3 x 10

Voltagem

Ganho

Constante de tempo : 3 s

-1
: 50 cm /min

10-7

Varredura

Supressão

Amostra : pó prensado

l~OO 1500 -1
(em)

1000 400

Figura 13. Espectro Raman da crotamina em pó liofilizado.
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Excitação

Fendas

: 514,5 nm

: 500/500/500 )1m

: 1300 VVoltagem

Ganho
-9

: 10 x 10

Constante de tempo : 3 s

-1
: 50 cm /min

: 10-7

: 2 mg/20 )11

Varredura

Supressão

Concentração

A

B

1800 400-1
(em)

10001500

Figura 14. Espectro Raman da crotamina em solução aquosa (H20)- A

Espectro Raman da água - B
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Excitação

Fendas

: 514,5 nm

Voltagem

Ganho

: 400/400/400 jlm

: 1300 V

-9
: 3 x 10

Concentração

: 3 s
-1

: 50 cm /min

: 10-8

: 1 mg/l0 jll

Constante de tempo

Varredura

Supressão

Q)
""O

(1j
""O

"M
cn

~
Q)
.w
~
H

A

~
(1j

s
(1j

p:::

B ~
1500 -1

(em)
1000 400

Figura 15. Espectro Raman da crotamina em solução aquosa (2H20) - A

Espectro Raman da água deuterada - B
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Tabela 3. Freqüências Raman da Crotamina
-1

(cm )

Abreviaturas: FF=muito forte"; F= forte; m= média; f= fraca;

ff= muito fraca; om= ombro; \!=estiramento; 0= deformação

angular

.

Pó liofilizado
J J 2 Atribuição8oluçao H20 8o1uçao H20

.

510 f 510 f 510 m \!(8-8)

570 f

655 f I 650 Met

730 om Met

762 m 762 m 760 m Phe

828 ff 830 fr 828 ff Tyr

858 ff 858 ff 860 ff Tyr

880 f 880 f 880 fr Trp

928 f 930 ff 930 ff \!(C-C)

982 ff

1006 F 1008 F 1005 F Phe

1034 ff 1040 ff Phe

1077 ff 1080 ff \!(C-N)

1120 ff 1130 ff

I

I

1200 FF o(2H O)2
1240 f 1240 f 1238 om amida 111

1278 f 1278 f 1275 ff amida 111

1320 om 1322 f
o(CH2)

1342 F 1352 F 1350 FF Trp

1442 F 1445 F 1450 FF
o(CH2)

1550 F I 1552 F I 1550 m Trp.
1580 f 1578 m

1610 f 1608 ff 1610 f Trp, Tyr, Phe

1650 F 1645 F 1648 m amida I

1670 F 1670 F 1668 F amida I

1690 om amida I
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ções secundárias idênticas em ambos os estados. A variação

observada nas intensidades relativas de algumas das bandas po-

de ser devida à mudanças na conformação das cadeias laterais.

Assim, a liofilização parece não ter efeito significativo so-

bre a estrutura secundária da crotamina. Para várias neuroto-

xinas de serpentes, os espectros Raman em estados sólido e so-

luções tem mostrado idênticas bandas amidas I e 111, confir-

mando assim, que a conformação do esqueleto polipeptidico é

mesmo em ambos os estados 1132,136,1421.

o

Para neurotoxinas, que são proteinas globulares

pequenas, geralmente não excedendo a 72 residuos de aminoáci-

dos, de alta estabilidade, oriunda das várias ligações dissul-

feto, que mant~m o esqueleto polipeptidico bastante compacto,

este resultado é compativel.

6.2. Conformação do Esqueleto Polipeptidico

É bem conhecido que os modos da amida I e 111

no espectro Raman estão correlacionados com as diferentes con-

formações da estrutura secundária do esqueleto polipeptidico

de proteinas.

Os espectros Raman da crotamina sólida e em so-

lução aquosa apresentam um perfil de bandas intenso e largo,
~ -1

na regiao de 1620-1700 cm , mostrando claramente a presença

de duas ou mais bandas sobrepostas. Bandas nesta região são

caracteristicas do modo amida I de várias

trutura secundária.

conformações da es-

No espectro da crotamina, observam-se claramen-
-1 '

te duas bandas em 1670 e 1650 cm , na amostra solida, em 1670

e 1645 cm-1 em solução de H20 e em 1668 e 1648 cm-1 na amostra
~ 2

em soluçao de H O, Figura 1L. Notamos que as bandas, nesta2

região, apresentam um perfil assimétrico, evidenciando a exis-
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tência de diversidade conformacional na estrutura secundária.
, -1 '

No espectro da amostra solida um ombro fraco a 1690 cm e

discernivel. Nos espectros em solução, não se observa distin-

tamente a presença de um ombro nesta região, talvez devido a

urna maior largura de banda observada nos espectros em solução.
~ " -1

Apesar da sobreposiçao de banda da agua, proximo a 1645 cm ,

na região da amida I do espectro em solução de H20, no espec-

tro do sólido é clara a presença de urna banda próximo a 1650
-1 ~ 2 ' ~

cm ,e em soluçao em H20 a banda amida I nao aparece resol-

vida, e o contorno da banda é bem assimétrico, principalmente,

na região de freqüência menor, próximo a 1650 cm-l, o que cons

titui urna indicação clara da presença de segmentos com confor-

mação do tipo 'J-hélice, no esqueleto polipeptidico da crotami-

na.

A banda mais intensa a 1670 cm-l é urna indica-

ção da presença de grande percentagem de estruturas 8, além da
~ -1

contribuiçao da estrutura ao acaso. ° ombro a 1690 cm pode-

ria ser devido a amida I correspondente às estruturas das do-

bras 8, embora este modo não tenha sido completamente carac-

terizado no espectro Raman de proteinas.

° espectro Rarnan da crotamina liofilizada, na

região de amida 111, apresenta bandas a 1240 e 1278 cm-l, que

são caracteristicas das estruturas 8 e a-hélice, respectiva-

mente. No espectro em solução aquosa, nesta região, observa-

se urna banda fraca e muito larga, no intervalo de 1230-1290
-1 ~ .

cm ,que pode ser a superposiçao dos modos amida 111 proveni-

entes das conformações em a-hélice, estruturas 8 e também das

estruturas ao acaso. A ausência de urna única banda Raman for-

te, nesta região, é forte evidência de que a cadeia polipepti-

dica não é constituida de urna única estrutura, ou seja, é com-

posta de segmentos com diferentes estruturas secundárias, con-

firmando a conclusão obtida La região de amida I. A falta de
~ -1,

uma banda Raman fina e intensa, na regiao de 1240 cm . e



68

uma indicação de que a estrutura anão é a única existente. A
, -1

presença de uma banda proximo a 1278 cm , certamente confir-

ma a existência da estrutura em a-hélice. Além disso, a banda

larga observada, com contorno tipico de um conjunto de bandas

de baixa resolução, nesta região, pode sugerir a coexistência

de estruturas ao acaso e das dobras aao lado das estruturas em

a-hélice e estruturas a.

Os espectros Raman indicam que a crotamina con-

tém maior percentagem de estruturas a em relação à a-hélice,

pela maior intensidade relativa das bandas amida I e 111 cor-

respondentes.

Outra banda que é freqüentemente usada para ca-

racterizar a cónformação em a-hélice é uma banda que aparece
, -1 " -

proximo a 900 cm , no espectro Raman, atribuivel a vibraçao

de estiramento C-C do esqueleto polipeptidico. Observamos uma
-1' , -

banda a 930 cm que pode ser atribuida a esta vibraçao, con-

firmando a existência da estrutura em a-hélice. Este resul-

tado concorda com os espectros Raman de várias toxinas de dife-

rentes cascaveis que contêm

dárias 1136,1051.

a-hélice em suas estruturas secun-

6.3. Dubleto da Tirosina

A crotamina tem um único residuo de tirosina,

na posição N-terminal, e nos espectros Raman observamos um du-
-1

bleto de bandas fracas a 858 e 828 cm . Apesar da sobreposi-
- ,.. -1

çao com a fluorescencia e a banda a 880 cm , em todos os es-

pectros Raman, impedindo a medida precisa da razão das intensi-

dades 1858/1828' percebe-se que esta razão é menor do que a

unidade, indicando que o únic0 residuo de tirosina não é facil-

mente acessivel a moléculas de água e está, provavelmente, en-



íJ;8L~OTEC.
:i\!ST!1lJro Df eU;1\,;'.
Uafvetaldl!t!e de São Paulo

69

volvida na formação de ligação de hidrogênio moderada entre o

grupo hidroxila fenólico e outra cadeia lateral de alguns dos

residuos. Este resultado concorda com aquele obtido por Hampe

et alii 11561, que usando a espectrofotometria diferencial con

cluiram que na conformação nativa, o residuo de tirosina

contra-se enterrado no interior da proteina globular.

en-

Várias neurotoxinas de serpentes do mar também

apresentam um só residuo de tirosina e com exceção da toxina b

da Laticauda semifasciata, em todas as demais toxinas, a tiro-

sina encontra-se enterrada na molécula 1132, 137,1391. Em co-

bramina ~, que tem 3 tirosinas,todas elas encontram-se enterra

das no interior da molécula.

6.4. Triptofano

A crotamina tem dois residuos de triptofano, na

34g e 36g posiçoes. A maioria das neurotoxinas de serpentes

contêm um ou dois residuos de triptofano e acredita-se que a

sua presença seja essencial para a atividade biológica \1631.

Não observamos nenhuma banda fina e intensa, na
-1

regiao de 1361 cm , nos espectros Raman da crotamina, indican

do que o anel indólico é acessivel às moléculas de água, isto

é, os dois residuos de triptofano encontram-se expostos à

perficie externa da proteina globular.

su-

Nenhuma das neurotoxinas de serpentes estudadas
~ -1

apresentou banda Raman fina e forte na regiao de 1360 cm , s~

gerindo que todos os residuos de triptofano,nas neurotoxinas,

encontram-se expostos à superficie 1139,1431. Este resultado

. difere daquele obtido por Hampe et alii 11561, que usando a es

pe ctrofotometria diferencial, concluiram que os dois residuos

de triptofano estão enterradGs no interior da molécula, na con

formação nativa.
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6.5. Vibrações de Estiramento S-S e C-S

A extensão do espectro Raman da crotamina, na
- -1

regiao de 2500-2700 cm não apresentou nenhuma banda, indi-

cando a inexistência de vibrações de grupo S-H livre, e confir

mando a observação feita na determinação de seqüência primária

de que todas as 6 cisteinas formam ligações dissulfeto 1153,

1541. Esta observação é similar àquelas previamente feitas so

bre neurotoxinas de serpentes 11301.

A crotamina apresenta três pontes dissulfeto.
, , -1

Uma so banda simetrica a 510 cm foi observada nos espectros

Raman da proteina liofilizada e em soluções aquosas, que é a-

tribuida à vib.'ação de estiramento S-S indicando uma conforma-

ção similar para todas as três pontes dissulfeto. De acordo

com o estudo sobre compostos modelos realizados por Sugeta

alii 11181, que tem sido aplicado aos venenos de serpentes,

et

a

conformação "gauche-gauche-gauche" (GGG) da ligação C-C-S-S-C-

-c deve estar presente na estrutura da crotamina.

Em neurotoxinas de serpentes, do tipo I, exise;.

tem 4 ligações dissulfeto, e para todas elas observou-se uma

banda fina e simétrica a 512 cm-l, indicando que as 4 pontes

dissulfeto apresentam a forma (GGG), portanto, a crotamina não

constitui exceção.

Uma das limitações da espectroscopia Raman re-

fere-se às moléculas diméricas. Por exemplo, existe a possibi

lidade de pontes dissulfeto entre duas 1/2 cistinas de molécu-

las distintas formando uma ponte dissulfeto intermolecular.

Neste caso, o espectro Raman detecta apenas a ligação S-S, não

revelando se a mesma é inter ou intramolecular.

A crotamina possui um único residuo de metioni-

na, na 28~ posição da seqüência primária. No espectro Raman
, -1

do solido observamos uma ba~da a 655 cm que pode ser atribu

ida ao modo de estiramento C-S do residuo de metionina na con-
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formação "gauche-gauche" (GG). Seria esperada outra banda a
-1 ~

723.cm para esta forma, que nao foi observada, talvez, devi-

do à sua intensidade muito fraca e a encontrar-se mascarada pe

Ia fluorescência do espectro. No espectro Raman em solução de
-1

H20 um ombro a 730 em poderia corresponder a banda na forma

(GG).

6.6. Espectro Raman da Crotamina em Solução de Tampão

Glicina a pH 1,8

Comparando-se os espectros Raman da crotamina

em solução aquósa a pH 5,6, Figura 14. e em solução de tampão

glicina a pH 1,8, Figura 16., observamos pequenas diferenças

nas intensidades relativas de algumas bandas, não se constatan

do variações significativas nos valores das freqüências vibra-

cionais, que caracterizam as diferentes conformações da estru-

tura secundária.

Não constatamos mudanças na conformação das pon

tes S-S, pois a freqüência de estiramento da ligação S-S apa-
-1 , ~

receu em 510 em , o residuo de tirosina apresentou a ~elaçao

de intensidade relativa
1857/1828 menor do que a unidade, e

portanto a tirosina continua enterrada. Não se observou a ban
-1 ~,

da fina do triptofano em 1361 cm e a conformaçao do residuo

de metionina permaneceu a mesma, pois foram observadas as ban-
-1

das em 648 e 723 em .

Uma diferença perceptivel nas intensidades rela

tivas aparece na região da amida 111, onde se nota uma banda
, ~ -1

larga com maximo na posiçao de aproximadamente 1250 em . No

espectro em solução aquosa, observa-se a presença de duas ban-

das nas posições aproximadas de 1240 e 1278 cm-1, sendo a pri-

meira pouco mais intensa do que a última e como estas bandas

individuais formam uma banda larga, sem resolução, provavelmen
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te deve existir mais uma banda entre as duas e é precisamente

esta banda intermediária que é intensificada no espectro Raman

da solução a pH 1,8. Portanto, em tampão a pH 1,8 a crotamina

revela uma estrutura ligeiramente diferente daquela do estado

nativo, apresentando maior percentagem de segmentos de estrutu

ras ao acaso, mas continua apresentando trechos com estruturas

em a-hélice e estruturas S, provavelmente com pouco menos de

estruturas S ou dobras S.

Hampe et alii

Este resultado confirma aqueles obtidos por

11561, que estudando a titulação espectropolari-

métrica da crotamina, concluíram que o isômero ácido, que ocor

re a pH<2 representa conformação parcialmente desnaturada com

o pH.

6.7. Espectro Raman da Crotamina em Solução de Tampão

Fosfato a pH 11,2

Comparando-se os espectros Raman da crotamina

em solução aquosa a pH 5,6, Figura 14. e em solução de tampão

fosfato a pH 11,2, Figura 17. observamos pequenas diferenças

nas intensidades relativas de algumas bandas, que podem ser de

vidas à diferente radiação de excitação. o espectro Raman da

solução a pH 11,2 só pôde ser obtido usando-se a radiação la-

ser 647,1 nm, pois, as demais radi~ções produziam fluorescên-

cia tão intensa que mascarava completamente as bandas Raman.

Este fato pode estar relacionado com a predominância de agrega

dos em relação aos monômeros conforme dados obtidos através do

SAXS 11581, no intervalo de pH9,5 e 12,5. Além disso, nesta

região de comprimento de onda, a resposta da fotomultiplicado-

ra S-20 diminui sensivelmente com o aumento do comprimento de

onda, assim, as bandas Raman na região de energia menor diminu

em de intensidade.
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Quanto aos valores das freqüências vibracionais

das bandas sensiveis à conformação, não se observaram varia-

ções significativas.

A freqüência de estiramento da ligação S-S foi
-1 -,

observada a 508 cm , mantendo a conformaçao (GGG); o residuo

de metionina também manteve a conformação (GG), pois as bandas
-1 -, -,

a 648 e 723 cm sao caracteristicas desta conformaçao; o resi

duo de tirosina apresentando a razão 1854/1823 menor do que a

unidade, permanece enterrada e a ausência da banda Raman a
-1 ,

1361 cm confirma que os triptofanos permanecem expostas a su

ficação da banLa à 1240
-1

banda em 1278 cm , e o aparecimento de uma

perficie da proteína globular.

Na região de amida 111, observamos uma intensi-

cm-l, uma diminuição na intensidade da
-1

banda em 1260 cm .

Este perfil é compatível com uma diminuição na estrutura em

a-hélice e um aumento na conformação da estrutura ao acaso.

Esta alteração na estrutura secundária deveria aparecer na re-

gião da amida I, porém, a ocorrência de bandas bem próximas

num intervalo estreito (1650-1670), aliado, à fluorescência do

espectro, não permite a visualização precisa das alterações

ocorridas nas conformações da estrutura secundária.

A crotamina, nesta condição, ainda apresenta a

coexistência das diferentes conformações, não chegando a se

desnaturar completamente.

6.8. Espectro Raman da Crotamina em Solução de SDS

Comparando-se os espectros Raman da crotamina

em solução aquosa, Figura 14, com o espectro de solução em SDS

Figura 18, observamos pequenas diferenças no perfil do espec-

tro, sem contudo, constatar Liferenças significativas quanto

aos valores das freqü~ncias vibracionais propriamente ditas.
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Tabela 4. Freqüências Raman da Crotamina em Diferentes Soluções
-1

Aquosas (em)

!

pH 5,6 pH 1,8 pH 11,2 SDS Atribuição

510 f 508 m 508 F 506 F v(S-S )

655 ff 648 f 652 f Met

730 om 723 m 723 f 720 f Met

762 om 758 m 760 F 758 F Phe

830 ff 828 ff 823 ff 820 f Tyr

858 ff 857 ff 854 ff 853 ff Tyr

880 f 878 m 878 m 878 m Trp

930 ff 923 f 920 f 918 f v(C-C)

982 ff

1008 F 1006 F 1002 F 1000 F Phe

1040 ff 1033 f 1032 f 1030 f Phe

1080 ff 1080 ff v(C-N)

1130 ff

1178 f

1200 f

1230 m

1240 f 1250 m 1240 f 1245 f amida 111

1278 ff 1266 f 1260 f 1265 f amidél 111

1322 f

1352 F 1348 F 1348 F
.

1348 F Trp

1445 F 1447 m 1443 m 1440 F O(CH2)

1552 F 1552 m 1548 m 1544 m Trp

1608 ff 1610 ff Trp, Tyr,Phe

1645 F 1655 F 1652 m 1650 f amida I

1670 F 1670 F 1660 m 1668 m amida I

1670 m amida I

1690 om 1688 om 1685 om amida I
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A banda a 506 cm-l indica que as pontes s-s não

sofreram mudanças conformacionais em presença de SDS; as ban-

das em 652 e 720 cm-l, da metionina, revelam uma forma (GG)

invariante; a razão 1853/1820 menor do

que a tirosina encontra-se enterrada e
-1

na a 1361 cm

que a u~idade mostra

a ausência da banda fi-

Na regjão de amida 111, a
-1 '

a mais intensa, a banda a 1230 cm e um pouco menos intensa e
-1 , ~

finalmente a banda em 1265 cm e a mais fraca das tres bandas

mostra que os triptofanos continuam expostos.
-1 ,

banda em 1245 cm e

desta região. Este perfil é uma indicação provável do aumento

da percentagem da estrutura ao acaso e uma diminuição na per-

centagem da a-hélice.

<Na região da amida I, apesar da dificuldade em

se precisar a variação de intensidade relativa devido à inter~

ferência da

se situa próximo a 1668
-1

de 1650 cm e um ombro

fluorescência, observamos que a banda mais intensa
-1 ~

cm e um banda mais fraca na regiao
-1

em 1685 cm . Portanto, a crotamina

em solução de SDS, continua mostrando a coexistência das estru

turas em a-hélice, estruturas S, estruturas ao acaso e as do-

bras S. Estes resultados discordam dos resultados obtidos

por Hampe et alii 1156\ que estudando ORD da crotamina em solu

ção de SDS, sugeriram a conformação predominante em a-hélice

para a crotamina. Galat et alii 11641 estudando o espectro CD

de cardiotoxina de veneno de cobra de Taiwan (Naja naja atra)

em presença de SDS, concluiram que o mesmo não causa grande mu

dança conformacional na toxina, pouco interferindo na estrutu-

ra secundária e afetando a estrutura terciária.

6.9. Espectros no Infravermelho

Os espectros ~nfravermelho de filmes obtidos a

partir da crotamina dissolvida e evaporada em solução aquosa,
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Figura 19., em solução tampão a pH 1,8, Figura 20., e em solu-

ção tampão a pH 11,2, Figura 21., no intervalo de 700-4000
-1 '

cm , encontram-se nas paginas seguintes.

o espectro infravermelho da Figura 19, no inter
-1

valo de 700-1700 cm , apresentamuita semelhançacom o espec-

tro infravermelho da crotamina sólida em pastilha de KBr, obti

da por Hampe et alii 1155l,notando-se pequenas diferenças nas

regiões de amida I e 11.

Comparando-se o espectro infravermelho da Figu-

ra 19 com aqueles obtidos a partir de soluções tampões a pH

1,8 e 11,2, observamos diferenças no perfil dos espectros,

principalmente, pela ocorrência de bandas correspondentes às

moléculas que constituem os tampões (glicina e fosfatos).
~ -1

Na regiao de 4000-1800 cm , observamos um per-

fil idêntico entre os espectros das Figuras 19 e 21, pois o

tampão fosfato livre não apresenta absorção na referida regiã?,

enquanto que, nesta região, o espectro da Figura 20, apresenta

um perfil diferente e bastante complexo devido a superposiçao

do espectro infravermelho do tampão propiamente dito.

Apesar de complexa, nota-se claramente a presen
~ -1

ça de bandas nas posiçoes de 3280, 3050, 2960 e 2920 cm que

aparecem nos espectros 19 e 21.
-1 ~

As bandas a 3280 e 3050 cm sao normalmente

atribuídas aos modos de amida A e B, que constituem um dubleto

em ressonância de Fermi, entre a vibração de estiramento N-H e

o 12 harmônico da banda amida 11.

As bandas que aparecem no intervalo de 2850-
-1 ~

3000 cm sao devidas aos diferentes tipos de estiramentos

C-H.
~ -1

Na regiao de 1800-700 cm , no presente estudo,

encontram-se as principais bandas que são sensíveis às diferen

tes conformações da estruturJ secundária do esqueleto polipep-
,

tidico.
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Tabela 5. Freqüências Infravermelho da Crotamina (cm-l)

Película Sólida Obtida em Diferentes Condições

-
H20 Tampão pH 1,8 Tampão pH 11,2 Atribuição

760 f 758 f

888 f 895 m 825 ff

845 ff
.

922 m

977 f

1110 1105 m

1120 f

1135 f

1235 f 1235 m 1230 f amida 111

1250 f

1265 f 1265 m 1266 f .' amida 111

1325 m

1345 m 1335 m 1346 m

1388 m 1383 f

1406 m

1440 om 1348 f 1435 f

1445 m 1455 f 1455 f

1540 F 1530 F 1545 m amida 11

1580 om 1590 m amida 11 ?

1647 FF 1650 FF 1650 F amida I
-

2620 F

2690 f

2860 om 2870 om 2860 f v(C-H).

2920 F 2925 F 2925 F v(C-H)

2960 om 2960 om 2960 om v(C-H)

3050 F 3050 F 3050 F amida B

3180 m

3280 F 3275 F 3280 F amida A
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-1
A banda que aparece em 1650 cm , nos espectros

infravermelho da pelicula de crotamina, em diferentes condi-

ções, é atribuida a amida I. Nos três espectros 19,20 e 21 o
, - ,

maximo da banda de absorçao muito forte esta centrada em 1650
-1, -

cm , e torna-se dificil discriminar a contribuiçao devido a

cada conformação, quando a proteina apresenta coexistência de

várias conformações. No caso de existir uma conformação uni-

fOFme, a banda amida I poderia ser decisiva na determinação do

tipo de estrutura secundária presente.

Para várias proteinas sólidas, citadas na lite-

ratura, a banda amida I para a conformação a-hélice aparece em
-1 -1

1650 cm , forte,para a estrutura S em 1632, forte e 1690 cm
-1

fraca, e para a estrutura ao acaso, em 1662 cm

o fato de termos observado uma banda em 1650

-1
cm , nos permite concluir que existem segmentos com a estrutu

ra em a-hélice, pois se existisse só a estrutura S, ou só a

estrutura ao acaso, a banda se deslocaria para a regiao de nú-

mero de onda menor ou maior, respectivamente.

A banda do espectro 20, apresenta nitidamente

uma largura maior do que a dos espectros 19 e 21, talvez devi-
,- -1 -

do a contribuiçao da banda em 1600 cm da glicina no tampao.

Na região de amida 11, observamos uma banda for

te cujo máximo varia ligeiramente de acordo com as diferentes
- -1

condiçoes, assim, no espectro 20, aparece em 1530 cm , no es-
-1 -1

pectro 19, em 1540 cm e no espectro 21 em 1545 cm ; Uma pro

vável interpretação para as bandas do modo amida 11 em dife-

rentes condições seria: no espectro 20, a banda intensa em
-1

1530 cm corresponderia a uma percentagem relativa maior de

estruturas S, em relação à percentagem existente na crotamina
-1 -

nativa. No espectro 21, a banda em 1545 cm , nao poderia

corresponder a um aumento na percentagem da estrutura a-hélice

mas a um aumento na percentagem da estrutura ao acaso e uma
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diminuição na percentagem da estrutura 8. No espectro 19, ob-
-1 - -

serva-se claramente um ombro em 1580 cm ,cuja atribuiçao nao

correspondetia normalmente a nenhum modo amida. No espectro
. -1
21, observa-se uma banda em 1590 cm que poderia corresponder

a um deslocamento seguido de intensificação da banda em 1580
-1

cm ,no espectro 19. Esta banda, pelo seu comportamento, po-

deria ser atribuida a amida 11 da estrutura ao acaso. No es-

peckro 20, também, deveria aparecer, mas devido ao alargamento

da banda amida I, ela poderia ter ficado completamente mascara

da.

Para fins de determinação conformacional da ca-

deia polipeptidica de proteinas e polipeptidios, as bandas ami

da I e 11 são as mais intensivamente utilizadas por se situa-

rem em regiões relativamente abertas do espectro e por apresen

tar absorções muito forte, além de serem conformacionalmente
,

sensiveis.

A banda amida 111 é mais utilizada na interpre-

tação dos espectros Raman, onde aparece com intensidade relati

va forte ou média, enquanto que no espectro infravermelho apa-

rece-média ou fraca. As vezes, ela fica mascarada por outras

bandas intensas, na mesm~ região) tais como o modo de estira-

mento C-C e C-N e os modos de deformação C-H e CH2' e na cadeia

polipeptidica a vibração amida 111 encontra-se, também, acopla

da com os modos acima.

Apesar desta limitação, as bandas fracas que
-1 ,

e 1265 cm pOdem ser atribui

das a amida 111, sendo que a banda em 1235 cm-1 é a mais inten
-1 ,

sa do que a 1265 cm ,conforme se nota na Figura 19., corres-

pondendo possivelmente a uma maior percentagem de estruturas 8

aparecem no espectro 19 em 1235

em relação à estrutura em a-hélice. Entre às duas bandas é

provável que exista uma terceira banda que esteja mascarada,

correspondendo a amida 111 da estrutura ao acaso.
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No espectro 20, nota-se maior intensidade rela-
-1 -

tiva da banda a 1235 cm , mas nao podemos concluir que tenha

ocorrido um aumento da estrutura S, por causa da existência de

banda, nesta região, no espectro infravermelho do tampão livre.

No espectro 21, observa-se uma diminuição da
-1 ,

cm e o aparecimentonitido de uma banda embanda em 1230
-1 ,

1250 cm que e mais intensa do que as bandas em 1230 e 1265

cm~l, podendo significar um aumento na percentagem da estrutu-

ra ao acaso em relação às percentagens das diferentes conforma

ções existentes no espectro 19.
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7. CONCLUSÃO

Os resul tados obtidos a partir das espectrosco-

pias vibracionais Raman e infravermelho, sobre a estrutura e

conformação da crotamina, nos permitem concluir que a

tura secundária da crotamina é multiconformacional,

estru-

sendo

composta de segmentos em estruturas 8, a-hélice e estruturas

ao acaso, e provavelmente, também, de conformações de dobras 8.

As três ligações dissulfeto, na crotamina,

apresentam a conformação "gauche-gauche-:gauc!:}e"no grupo

CCSSCC. Da razão das intensidades relativas do dubleto da ti-

rosina a 858 e 828 em-i, concluimos que a cadeia lateral des-

te residuo encontra-se enterrado no interior da molécula. Os

dois residuos de triptofanos encontram-se expostos à superfi-

cie da proteina

A comparação dos espectros Raman da crotamina

nativa, em solução aquosa de pH 5,6, em soluções tampões de

pH 1,8 e 11,2 e em solução de SDS, mostra a invariância das

conformações locais das ligações S-S, da metionina, da micro-

vizinhança onde se encontra a cadeia lateral da tirosina e

dos dois triptofanos.
~

Por outro lado, observam-se variaçoes

nas intensidades relativas das bandas conformacionalmente

sensiveis, mostrando uma alteração nas percentagens relativas

das diferentes conformações da estrutura secundária.

Os espectros Raman e infravermelho a pH 1,8

na região de amida 111, revelam um aumento na percentagem da

estrutura ao acaso, apresentando ainda trechos com estrutura

em a-hélice e estruturas 8, provavelmente com pequeno decrés-

cimo de estruturas a, mostrando uma situação que caracteriza

desnaturação parcial da crotamina.

Os espectros Raman e infravermelho a pH 11,2

na região de amida 111, revelam um aumento na percentagem da
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da estrutura ao acaso, continuando a apresentar trechos com

estruturas em a-hélice, estrutura S

a-hélice.

e dobras S, com menor

percentagem de

Os estudos vibracionais revelam, para a crota-

mina, que é uma miniprote{na com alto n~mero de ligaç~e& dis-

sulfeto, uma grande estabilidade conformacional, mantendo a

conformação nativa, num intervalo de pH muito grande.

O espectro Raman da crotamina em solução de

SDS mostra a coexistência das estruturas em a-hélice, estru-

turas S, estrutura ao acaso e dobras S, com um incremento na

percentagem da estrutura ao acaso, e uma diminuição na percen

tagem de a-hélice, apresentando um comportamento similar ao

que ocorre com a crotamina a pH 11,2.
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