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Lista de Abreviações

CPZ – Clorpromazina
TFP – Trifluoperazina
LPC – L-α-LisoFosfatidilcolina
HPS – 3-(N-Hexadecil-N, N-dimetilamonio-N) propano sulfonato
CTAC – CetiltrimetilAmonio Bromato
TPPS4-2 - meso-tetrakis (4-sulfonatofenil)
TPMyP – meso-tetrakis (4-N- Metilpiridil)
SDS – Dodecil Sulfato de Sódio
BSA – Albumina de Soro Bovino
HSA – Albumina de Soro Humano
SAXS – Espalhamento de Raios-X a baixos Ângulos
SANS – Espalhamento de Nêutrons a baixos Ângulos
AM1 – Austin Model 1
PM3 - Parameterized Model number 3
DFT – Density Functional Theory
MSA – Mean Spherical Approximation
RPA – Random Phase Approximation
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Resumo
Neste trabalho, utilizamos a técnica de espalhamento de raios-X a baixos Ângulos
(SAXS) para estudar a influência de dois derivados fenotiazínicos na estrutura de sistemas
micelares, assim como suas propriedades de auto-associação, além de investigar a influência
da variação de pH e de concentração nas interações entre proteínas em solução. Para tanto,
utilizamos dois fármacos fenotiazínicos, (Trifluoperazina, TFP e a Clorpromazina, CPZ), em
presença de L-α-fosfatidilcolina (LPC), um surfactante zwiteriônico (30 mM), a pH 4.0 e 7.0.
Os resultados de SAXS indicam que a micela de LPC, em ausência de fenotiazina, pode ser
representada por uma micela com forma elipsoidal (com razão axial 1.6 ± 0.1). No entanto,
em presença de TFP e de CPZ a forma da micela se altera, passando para um cilindro (com
razão axial 2.5 ± 0.1). Este efeito é acompanhado por uma diminuição do raio parafínico da
micela (22.5 ± 0.3 Å), em ausência de fármaco, para 20.0 ± 0.5 em presença de 10 mM de
fármaco. Em paralelo, realizamos medidas de EPR (Ressonância Paramagnética eletrônica)
destes sistemas. Combinando os resultados de SAXS e de EPR, propusemos um sítio para a
localização destes compostos nas micelas de LPC, que seria na interface polar/apolar da
mesma. Em um segundo momento, utilizamos as técnicas de SAXS e de EPR para investigar
as características estruturais dos agregados formados por TFP e CPZ (a 20 e 60 mM, a pH 4.0
e 7.0). As curvas de SAXS são compatíveis com o espalhamento de agregados pequenos com
diferentes geometrias: elipsoidal, cilíndrico e tipo-paralelepípedo. Devido à resolução da
técnica, dentro do intervalo de vetores de espalhamento utilizada (até cerca de 0.3 Å-1), não é
possível determinar, de forma absoluta, a correta geometria dos agregados, ou seja, todas as
geometrias citadas acima ajustam de forma satisfatória as curvas de SAXS. As análises dessas
curvas também não excluem a possibilidade de que estes fármacos mantenham-se como nanocristais em solução (compostos por cerca de 10 celas unitárias, empilhadas na direção-z),
seguindo sua estrutura cristalográfica. Medidas de EPR indicam que os auto-agregados a pH
4.0 possuem características semelhantes às micelas, mas a pH 6.5 este efeito não foi
evidenciado, uma vez que ocorre uma forte interação entre a sonda e os agregados. Este fato
indica que os agregados, a pH 6.5, têm um maior empacotamento, em comparação aos
sistemas a pH 4.0. Por fim, utilizamos a Albumina de Soro Bovina (BSA, a 10 – 50 mg/ml),
em diferentes pHs (2.0 – 9.0), para investigar os efeitos de concentração e de pH nos
potenciais de interação das macromoléculas em solução. O fator de forma da proteína foi
obtido através da estrutura cristalográfica da HSA (Human Serum Albumine, proteína humana
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homóloga a BSA), enquanto que as interações proteína-proteína foram calculadas através da
relação de fechamento RPA (Random Phase Approximation). Nossos dados indicam que a
BSA mantém sua estrutura terciária inalterada de pH 4.0 a 9.0, independente de sua
concentração. No entanto, a pH 2.0 a proteína sofre um processo de desenovelamento,
indicado pelo aumento da dimensão máxima da mesma. Nossos dados dão suporte para
concluir que as interações entre as proteínas, a 10 mg/ml, são praticamente desprezíveis,
exceto para os sistemas compostos a pH 2.0 (onde a proteína está desenovelada) e a pH 4.0
(onde evidenciamos a presença de interferência atrativa entre as proteínas). Entretanto, a
medida em que aumentamos a concentração proteica, uma função de interferência do tipo
repulsiva aparece na curvas de SAXS (para os sistemas de pH 4.0 a 9.0). Além disso, no
sistema composto por BSA, pH 5.4 e 50 mg/ml, evidenciamos a existência de monômeros e
dímeros em solução, provavelmente devido a proximidade do ponto isoelétrico da proteína
(entre 4.8 – 5.6). Este efeito não foi evidenciado para os outros pHs, nesta mesma
concentração. A pH 2.0 (25 e 50 mg/ml) evidenciamos uma compactação da proteína, sendo
que sua forma é diferente da forma nativa da BSA. Nestas condições, é possível que a
proteína tenha alcançado um estado molten globule, como evidenciado em outros trabalhos.
Acreditamos que os efeitos de volume excluído são de grande importância para a estabilidade
da proteína in vivo.
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