
« «

Anais do VIII Congresso Anual da
Sociedade Brasileira de Biofísica

14 a 16 de dezembro de 1983

RIO DE JANEIRO

1983



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

VIII CONGRESSO ANUAL

D A

SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOFÍSICA

Rio de Janeiro

14 a 16 de dezembro de 1983

Centro de Filosofia e Ciências Humanas

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Av. Pasteur 250 - Fundos - Urca

Rio de Janeiro



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

AGRADECIMENTOS

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq).

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo.

Academia Brasileira de Ciências.

Ambriex Importação Industria e Comércio.

Departamento de Bioquímica do Instituto de Ci-
ências Biomédicas da UFRJ.

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

nstituto de Biofísica da UFRJ.

Organização das Nações Unidas para a Educação
/* Ciência e a Cultura (UNESCO - PNUD/LA) . *

Scandinavian Airlines System.

Universidade Gama Filho.

Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ,

A Diretoria da SBBf., responsável por este Con
gresso, gostaria de agradecer aos coordenado -
res dos Simpósios, coordenadores das Sessões
de Painéis, responsáveis pelo Curso Pré-Con
gres&o, conferênciatas e demais colegas que
contribuíram para a realização do VIII Congres
so Anual.



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

AVISOS GERAIS

1 - Alimentação; Os participantes inscritos te

rio direito a lanche, mediante apresentação

do comprovante, diariamente âs 12:00 horas.

2 - Auxilio; Participantes inscritos e que apre

sentarem trabalho e não tenham recebido ou-

tro auxílio poderão solicitar auxílio finan

ceiro, na Secretaria do Congresso até âs

18:00 horas do dia 14.12.83. O montante do

auxílio dependerá do número de candidatos.

Não será aceita solicitação apôs esta data.

3 - Sessões de Painéis: Cada sessão terá dois

coordenadores responsáveis pela dinâmica da

apresentação e discussão. Os resumos de a£

suntos correlatos estão reunidos nas diver-

sas sessões. Os painéis ficarão expostos

nos lugares assinalados nas salas correspon

dentes durante todo o Congresso.
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PROGRAMA DE ATIVIDADES

QUARTA-FEIRA 1 4 . 1 2 . 8 3

08:00 - Inscrições

Local: Secretaria do Congresso, Sala 1
do Anexo da Escola de Serviço
Social (ESS).

08:30 - Solenidade de Abertura

Local: Salão Pedro Calmon (entrada pe-
la Faculdade de Economia).

09:00 - Conferência de Abertura

Lars Ernster (University of Stockholm
Suécia)

"Biochemistry of Oxygen Toxicity"
Apresentador: Carlos Chagas
Local: Salão Pedro Calmon

10:00 - Simpósio: "Regulação da Expressão Gene
tica"

Coordenador: Moacyr A. RebelIo (UFRJ)

Local: Auditório Hélio Fraga do Centro
de Filosofia e Ciências Humanas
(CFCH).

1) Rogério Meneghini (USP), Alberto C.
Mello Filho (USP) e M. Edwiges
Hoffmann (Universidade de Campinas)

"Ação de espécies ativas de oxigênio
sobre o DNA de células de mamíferos
e suas conseqüências biológicas".

2) Álvaro A.C. Le i t ão CUFRJ)

"Regulação da indução Ü s o g ê n i c a em
mutantes r a d i o s e n s í v e i s de E s c h e r i -
cia coli"
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3) Rodrigo Soares Moura Neto, Rosane
Silva, Edson Rondinelli, José Fran-
cisco de Oliveira Carvalho e Firmi-
no Torres de Castro (ÜFRJ).

"Organização dos genes de tubulina
em Tripanosoma cruzi".

4) Moacyr A. Rebello, Maria da Glória
Costa-Carvalho, Isabel Frugulhetti
e Maria Christina de Maia Soares.
(UFRJ)

"Regulação da síntese de proteínas
em células infectadas com virus ani
mais".

12:00 - Almoço

13:30 - Conferência:

Ricardo Ferreira (Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas - Rio de Janeiro).

"Enzimas: Um ponto de vista quântico".

Apresentador: Leopoldo de Méis

Local: Auditório Hélio Fraga (CFCH)

15:00 - Sessões Coordenadas de Painéis:

A: "Biofísica Molecular I"

Coordenadores: Ricardo Ferreira (CBPF)

Marcos d'Avila Nunes (U5P)

Local: Sala 3 (ESS)

17:30 - Mesa Redonda: "Ensino de Biofísica"
Coordenador: Eduardo A. Conde Garcia
(UFSe)

Local: Auditório Hélio Fraga (CFCH)

Participantes:

1 - Moacyr Carneiro Leão (UFPe)

2 - Ibrahim Heneine (UFMG)
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3) Luiz Pereira 4a Silva tUFRN)

4) Alda Hassón-Voloch tUFRJ)

5) Elói Garcia (UFRGS)
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QUINTA-FEIRA - 15.12.83

08:30 - Conferência:

Gilberto M. Oliveira-Castro (Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro- Brasil)

"O canal de potássio dependente de cal
cio em membranas fagocíticas".

Apresentador: Antonio Paes de Carvalho

Local: Auditório Hélio Fraga (CFCH)

10:00 - Simpósio: "Enzimas transdutoras de e -
nergia".

Coordenador: Adalberto Vieyra (UFRJ)

Local: Auditório Hélio Fraga (CFCH)

1) Lars Ernster (University of Stock -
holm; Suécia)

"Regulation of mitocondrial energy
conversions".

2) Yves Dupont (Centre d'Etudes Nuclé-
aires de Grenoble; França)

"Mechanism of free energy intercon-
version in Ca-ATPase".

3) Patricio Garrahan (Universidad Naci.
onal de Buenos Aires; Argentina).

"The substrate curve of the (Na,K)
ATPase".

4) Giusepe Inesi (University of Mary -
land, School of Medicine; U.S.A.)*

"H+ effects on sarcoplasmic reticu-
lum ATPase".

5) Leopoldo de Méis (Universidade Fede
ral do Rio de Janeiro; Brasil).

"Pirofosfato de alta e baixa energia"
0
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12:30 - Almoço
14:00 - Conferência:

Shirley Schreier (Universidade de São
Paulo - Brasil).
"Emprego do método de marcadores de
spin no estudo de sistemas biológicos"

Apresentador: Gerhard Malnic

Local: Auditório Hélio Fraga (CFCH)

15:30 - Sessões Coordenadas de Painéis:

B: "Biofísica Molecular II"

Coordenadores: Fernando Mello (UFRJ)
Edson Rondinelli (UFRJ)

Local: Sala 3 (ESS)

C: "Transporte, Bioenergetica e Estru-
tura de Membranas".

Coordenadores: AÍda Hassõn-Voloch(UFRJ)
Sérgio Verjovski-Almeida
(UFRJ)

Local: Sala 2 (ESS)
17:30 -Assembléia Geral da Sociedade Brasilei-

ra de Biofísica
Local: Auditório Hélio Fraga (CFCH)

19:45 - Coral da Universidade Gama Filho (Rio
de Janeiro)

Regente: Maestro Abelardo Magalhães

Ao piano: Maestro Dirceu Santos Machado
Obras de Ludwig van Beethoven, Peter
Ilyich Tchaikovsky, João de Barros,Chi
co Buarque, Ary Barroso e musicas tra-
dicionais natalinas.

Locais Salão Pedro Calmon (entrada pela
Faculdade de Economia)
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21:45 - Coquetel de Confraternização oferecido
pela Sociedade.

Local: Teatro de Arena (Faculdade de E
conomia).
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SEXTA-FEIRA - 16.12.83

08:30 - Conferência:
Yves Dupont (Centre d'Êtudes Nucléai-
res de Grenoble; França)
irIon transport in energy transducing
membranes. Two selected systems: ADP/
ATP carrier, Ca-ATPase".
Apresentador: Sergio Verjovski-Almeida

Local: Auditório Hélio Fraga (CFCH)
10:00 - Simpósio: "Atividade Elétrica e Função

Celular".

Coordenador: Octãvio Q. Aprigliano
(UFRJ)

Local: Auditório Hélio Fraga (CFCH).
1) Paulo S. Beirão (UFMG), José H. Nas

cimento (UFMG) e Albert Lee Soren -
son (UFRJ).

"Excitabilidade de um epitélio se -
cretor: possível papel fisiológico",

2) Pedro M. Persechini, Elizabeth G. A
raujo e Gilberto M. Oliveira-Castro
(UFRJ).

"Características eletrofisiologicas
e função celular em macrófagos e cê
lulas gigantes de corpo estranho".

3) Samuel Cukierman (UFRJ)

"A modulação do incremento de exci-
tabilidade da resposta lenta pelo
influxo de cálcio em trabécula atri
ai esquerda isolada de coelho".

4) José Henrique Leal Cardoso (UFCe) e
Guilherme Suarez-Kurtz (UFRJ).
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"Acoplamento excitaçao-contraçao em
fibras musculares de siri (Calline-
ctes danae) com dilatação do siste-
ma tubular".

12:00 - Almoço

13:00 - Conferência:

Francisco Lacaz Vieira (Universidade
de Sao Paulo; Brasil)

"Biofísica do transporte de água atra-
vés de membranas".

Apresentador: Masako Oya Masuda

Local: Auditório Hélio Fraga CCFCH)

15:00 - Sessões Coordenadas de Painéis:

D: "Biofísica Celular e de Sistemas".

Coordenadores: Walter A. Zin (UFRJ).
Wanderley de Souza(UFRJ)

Local: Sala 4 (ESS)

E: "Fotoquímica, Fotobiologia e Radio-
biologia".

Coordenadores: Álvaro A.C. LeitãoCUFRJ)

Carlos F.M. Menck tUERJ)

Local: Sala 5 (ESS)

F: "Propriedades Elétricas da Membrana"

Coordenadores: Wamberto Varanda CUSPI
Pedro M. Persechini(UFR|

Local: Sala 6 (ESS)
17:00 - Simpósio de Encerramento: "Perspectivas

de Biofísica".

Coordenador: Carlos Chagas (Rio de Ja-
neiro; Brasil)

Local: Auditório Hélio Fraga CCFCH)
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Participantes:

1) Lars Ernster (Stockholm - Suécia)

2) Yves Dupont (Grenoble - França)

3) Giusepe Inesi (Baltimore - USA)
4) Pátricio Garrahan (Buenos Aires -

Argentina)

5) Gerhard Malnic (São Paulo - Brasil)

6) Antonio Paes de Carvalho (Rio de
Janeiro - Brasil).

I
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AÇÃO DE ESPÉCIES ATIVAS DE OXIGÊNIO SOBRE 0 DNA
DE CÉLULAS DE MAMÍFEROS E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
BIOLÓGICAS. Rogério Meneghini*, Alberto C.Mello
Filho* e M.Edwiges Hoffmann§. DeptÇ de Bioquími^
ca, Universidade de Sao Paulo* e DeptÇ de Bio-
química, Universidade Estadual de Campinas§.

A produção de espécies ativas de oxigênio por
células de mamíferos e um evento fisiológico. A
reatividade destas espécies, que pode causar ua_
nos à varias estruturas biológicas, é um proble_
roa contornado pela presença de enzimas que man-
tém os níveis estacionários de radical superóxi^
do e peróxido de hidrogênio bem baixos. Em va-
rias circunstâncias, no entanto, estes níveis
aumentam e entre elas uma que será especificamen
te abordada é a da produção acelerada de espé-
cies ativas de oxigênio por células fagocitãri-
as no sítio inflamatório. Por este fato, bacté-
rias invasoras são mortas mas também o sao as pró
prias células do organismo no local do processo"
inflamatorio. Um modelo experimental para o es-
tudo dos mecanismos envolvidos foi desenvolvido.
A produção de espécies ativas e feita pela enzí̂
ma xantina oxidase e as células alvo sao fibro-
blastos em cultura. 0 principal achado é o de
que o principal mecanismo de morte é a produção
de lesões no DNA por radical hidroxila produzi-
do por uma reação de Haber-Weiss. No entanto fî
cou também claro que existe uma outra estrutura"
biológica cuja lesão contribui para a morte e
que neste caso radicais hidroxilas nao estão en
volvidos.

Projeto deienvolvido com auxílios da FAPESP,
CNPq e FINEP.

S-l
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REGULAÇÃO DA INDUÇÃO LISOGÊNICA EM MUTANTES
RADIOSSEKSlVEIS DE Escherichia ç o l i . A.C.Leitão
I n s t i t u t o de B i o f í s i c a , UFRJ, Rio de Jane i ro ,
R.J.

O tratamento de c é l u l a s por agentes geno-
t ó x i c o s gera um "sinal" que transforma a pro-
t e í n a RecA em RecA p r o t e a s e . Esta protease
c l i v a o repressor do gene recA (a prote ína
LexA), o que conduz a s í n t e s e de grande quan-
tidade de prote ína RecA, uma parte da qual s e
transforma em p r o t e a s e . A enzima também c l i v a
o repressor do profago lambda (produto do g e -
ne cl) assim como os repressores de outros
profagos , acarretando a indução l i s o g ê n i c a .
Em rnutantes l exAl nos qua i s a pro te ína LexA
não é c l i v á v e l pe la RecA protease detectamos
que após o tratamento das c é l u l a s com r a d i a -
ção UV a l iberação de fagos é retardada em
relação à cepa selvagem. O retardo na l i b e r a -
ção de fagos também f o i observado na cepa sejL
vagem irradiada com UV e tratada com baixas
concentrações de Rifampieina (condições nas
quais a s í n t e s e de prote ína KecA ê p r e f e r e n -
cialmente i n i b i d a ) . 0 mesmo tratamento não
provoca retardo a d i c i o n a l da l iberação de f a -
gos no mutante l exAl . Os resu l tados permitem
suger ir que nos mutantes lexA o repressor do
profago s e j a c l ivado p e l a RecA protease p r o -
ven iente da transformação da p r o t e í n a RecA
ex i s t en te constitutivãmente na c é l u l a .

Auxíl io f inanceiro: CNPq, FINEP, CNEN, CEPG-
UFRJ.
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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS GENES DE TUBULINAS
EM Trypanosoma cruz i . R. Moura Neto, R. S i l v a ,
E. Rondinell i , J . F . Carvalho e F*T. de Castro.
I n s t . de B i o f i s i c a , U.F.R.J. , Rio de Janeiro.

Com o objet ivo de organizar um estudo des ta
natureza construimos uma b i b l i o t e c a genõmica em
fago Ch 4A, ut i l i zando DNA da forma epimastigo-
ta de T.cruzi parcialmente digerido com Eco RT.
Isolamos três clones - Tcl , 2 e 3 ut i l i zando pa
ra i s t o uma sonda heterologa de um gene de tubu
Una al fa de Drosophila. A anal i se através de fif
bridização de DNA genòmico, com sondas heterõlo
gas e com os próprios clones i so lados (SouthernJT
mostrou que e s t e s continham informação tanto \ta
ra tubulina a l fa quanto para beta . Em particu~
lar o produto da digestão com a endonuclease
Pst I mostrou que e s t a enzima e capaz de c l i v a r
o DNA separando os genes a l fa e beta . Localiza^
mos assim, no nosso mapa de r e s t r i ç ã o , os fra£
mentos produzidos por esta enzima, corresponden
tes aos genes de tubulina a l f a . A l oca l i z ação
dos genes de tubulina beta, nos clones obt idos ,
foi f e i t a através da sub-clonagem de um fragmen
to^do clone Tcl 3 de 1,6 kb, que possui a as s?
quinei as tanto dos genes de tubulina alfa quan
to dos de beta . Estes resultados são compatír

ve is com a organização dos genes de tubulina ai
,fa e beta numa disposição alternada no genomi
;de T. cruzi , const i tuindo uma família multigêni
ka. ~

[Auxílio Financeiro: CNPq, FINEP e CEPG (UFRJ).
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REGULAÇÃO DA SÍNTESE DE PROTEÍNAS EM CÉLULAS IN
FECTADAS COM VÍRUS ANIMAIS. M.A. RebelIo, M.G.
C.Carvalho, I .C.Frugulhet t i e M.C.M.Soares. IngL
de Biof ís ica , U.F.R.J. , Rio de Jane i ro .

0 vírus Marituba (MTB) é um arbovírus do tiro
RNA com polaridade negativa e cadeia segmentada.
Em nosso laboratór io verificamos que a par t í cu-
la v i ra l purificada apresenta um coeficiente do
sedimentação de 1 ,lí)j»/cr,i-5, em gradiente de saca
rose. A análise da par t ícu la revela a nresençaoS
quatro proteínas e s t ru tu ra i s denominadas L, Gi ,
G2 e >' Os polipeptídeos N e L são respectivanm
te os componentes majori tár io e minori tár io da
par t í cu la ; Gx e G2 sao ; ; l iconrote ínas . A r e p l i -
caçâo deste vírus esta sendo analisada em célu-
las de camundongo (L-A9) e de mosquito (Aedes
a lbopic tus ) . Em células L-A9, observa-se uma a-
centuada inibiçâo da s ín tese das macromoléculas
celulares poucas horas após a infecção, culminan
do com a l i s e ce lu la r . Observa-se, também, a iòr
mação de par t í cu las defectivas (coef ic iente de
sedimentação I,16g/cm3) cjuando uti l izamos a l t a
multiplicidade de infecção. Por outro lado, em
células de A.albopictus é es tabelecida uma infec
çao p e r s i s t e n t e , caracter izada pela produção aon_
tínua de pa r t í cu las e ausência^de l i s e c e l u l a r .
Convém sa l i en t a r que, nestas cé lu l a s , não se ob̂
serva nenhuma inibiçâo da s ín tese de macromolé-
culas . Não se ve r i f i c a , igualmente, a formação
de par t í cu las defec t ivas . A c íné t ica de apareci
mento das proteínas v i r a i s modifica-se, s ignifT
cativamente, nos dois s is temas. Estas d i f e r en -
ças na multiplicação do MTB estão sendo analisai
das no sentido de cont r ibu i r para a exglicaç"áo
do(s) fenomenoís^ envolvidos na in ib içâo da s ín
tese de macromoléculas, particularmente a s ínt£
se de proteína, que ocorre durante a replicação
viral .

Auxílio Financeiro: CNP<̂  e FINEP
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AVALIAÇÃO DO ENSINO E EDUCAÇÃO EM BIOFÍSICA
NA UFMG. DIFICULDADES, PROBLEMAS E SOLUÇÕES
Ibrahim F. Heneine, José P. Daniel e MARIA
C S . Nascimento. Disc ip l ina de B i o f í s i c a ,
Departamento de F i s i o l o g i a e B i o f í s i c a . ICD
da UFMG. Belo Horizonte MG.

A d i s c i p l i n a út: B i o f í s i c a , tinha qua-
dro i n i c i a l de Í 2 professores para 180 a lu-
nos anuais de Medicina e Veterinária. 0 cur
so^ministrado. ocupava 2hO horas com aulas
t e ó r i c a s , prat icas e de. demons tração. Cs a-
lunos realizavam,_em grupos, projetos intro
dutórios a obtenção de dados experimentais?
Hoje, a relação e de j grofessores / para U6O
alunos semestrais de Ciências Biológicas
(tO) , Enfermagem (Z|ü), F i s io terapia ( 2 0 ) .
Farmácia ( 6 0 ) , Medicina ( l 6 0 ) . Odontologia
(6ü)« Terapia Ocupacional (20; e Veterina—
ria ( 6 o ) . Como conseqüência dessa conjuntu-
ra, houvefdiminuição do conteúdo ministrado,
carga horária, das aulas prat icas , e os tra.
balhos experimentais^foram abolidos. Do pon
to de v i s t a termodinâmico, o achatamento fcá.
intens ivo e extensivo. Acreditamos que a e-
ducação blof ís ica^na UFMG esta prejudicada
pela atual situação do ensino. É necessário
socorrer a b i o f í s i c a com e l idas que visem
recompor a d i s c i p l i n a , tanto no ensino, co -
mo na pesquisa, Uraa medida indispensável e
completar o quadro docente. As autoridades
responsáveis da UFMG compreendem esse ponto,
e -es tão sendo tomadas providências nesse
sent ido._0 trabalho vem sendo f e i t o com a
cooperação de professores , alunos e funcio-
nários .
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MECHANISM of FREE ENERGY INTERCONVERSION^in Ca-
ATPase. Ives Pupont. Centr d'Etudes Nuclêaires
de grenohle; França.

In current working schemes for cation transs
port VTPase, free energy transduction is nearly
always supported by enzyme conformational chan
ges; to this, can be opposed other models in
which a direct interaction between the energy
donating species and the transported ions is
responsible for energy coupling. The mechanism
of free energy coupling in active transport will
be discussed with special reference to the sar
coplasmic reticulum Ca-ATPase. This enzyme ca
talyses a reversible calcium transport coupled
to phosphate transfer between ATP and water.The
biochemical events occuring during the trans
port process or during some individual reaction
steps may be followed by measuring the intrin
sic trypotophan fluorescence of the protein of
the fluorescence of modified substrates. Thanks
to this, Ca-ATPase is a very favoured system
in which transport and energy coupling models
can be tested in much deeper details than for
all other known transport enzymes. Some recent
experiments will be presented and discussed. It
will be shown that these data lead to an increa
sing complication of the schemes which are
exclusively based on conformational coupling.An
alternative model will be discussed in which
the free energy transduction and vectorial pro-
cesses in transport ATPase may be directly e^
plained by the chemical and solvation properti-
es of the substrates.

S-6
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H+ EFFECTS ON SR ATPase. Giuseppe Inesi. Department of
Biological Chemistry, School of Medicine, University of
Maryland, Baltimore, MD 21201, USA.

Calcium binding to the high affinity sites of SR
ATPase occurs with an equimolar H+ exchange of pH 6.0.
According, equilibrium binding isotherms at varying pH
are explained with a mechanism including two sites per
each of two interacting ATPase chains, and considering
binding of either one Ca2+ or one H+ to each site.
Thereby, pH determines both the apparent affinity and
the degree of cooperativity of calcium binding. The
operational binding constants (including binding,
conformation and interaction energies) are 1 x 10 M
for Ca2+ in the absence of H+, and 7 x 107 M~1for H+ in
the absence of Ca2+. Occupancy of these sites by
calcium is required for enzyme activation. The
competitive binding mechanism of Ca2+ and H+ is retained
following enzyme phosphorylation with ATP which reduces
the binding affinity for calcium and increases the
affinity for H+. Alteration of the two binding constants
in opposite directions prevents large changes in the
total free energy level of the enzyme, while favoring
Car* binding to the non-phosphorylated enzyme, and Ca
dissociation following phosphorylation. At optimal pH
then, SR ATPase operates as Ca^+, H+ exchanger.
Repeated ATPase cycles produce a high transmembrane
gradient of Ca^+, while a high H+ gradient is not
maintained owing to the passive permeability of the SR
membrane to H+. An additional H+ effect is observed in
experiments on enzyme phosphorylation, demonstrating
that binding of two H+ per enzyme chain favors the rate
of enzyme phosphorylation with Pi, over the rate of
phosphoenzyme hydrolytic cleavage. The overall
contribution of Ca2+ and H+ to kinetic regulation
includes: (1)the phosphorylation reaction with ATP which
is sustained only by calcium enzyme complex; (2)
isomerization of the phosphoenzyme which is acceleratead
by H+ binding following calcium internalization; (3)
hydrolytic cleavage of the phosphoenzyme which is
assisted by H+ dissociation. The overall steady state

activity if optimal at intermediate Ca2+ (pCa 4.3) and
H+ (pH 7.2) concentrations.
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PIROFOSFATO DE ALTA £ BAIXA ENERGIA. Leopoldo de
Méis, Departamento de Bioquímica,Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, RJ.

Em condições similares âs do citosol a hidrólise de
acetil fosfato, ATP ou PPi é acompanhada por uma grande
mudança em energia livre. Tem sido mostrado que durante
o ciclo catalitico de enzimas envolvidas em transduçao
de energia existem etapas nas quais a síntese distes com
postos e acompanhada por uma pequena mudança de energia.
Atualmente nao sabemos porque a K^ para a hidrólise de
ATP e PPi varia muito, dependendo se estao em solução ou
na superfície da enzima. Este fenômeno parece ser cruci-
al para o mecanismo da transduçao da energia. O objetivo
deste estudo ê buscar as condições capazes de produzir
uma grande variação na Keq de hidrólise de um composto de
alta energia. Para este propósito foi escolhido o PPi co
mo modelo. 0 equilíbrio entre PPi e Pi foi determinado
nos valores de pH entre 6.0 e 8.0 na presença de diferen
tes concentrações de MgCl2, mixturas de MgCl2 e CaCl^t e
diferentes solventes orgânicos. As reações foram catali-
sadas por pirofosfatase inorgânica de levedura. O aumen-
to da concentração de MgCl2 de 0.1 a 100 mM levou a uma
diminuição da constante de equilíbrio da hidrólise de PPi
observada (Kobs) de um valor maior que 2x10^ M para 60 M.
Ca2+ foi mais efetivo que Mg2+ em diminuir Kobs. Os dados
experimentais foram usados para computar as Keq das rea
Coes envolvendo diferentes espécies ionicas. Na presença
de MgCl2» a adíção d°s solventes orgânicos levou a uma
grande diminuição em Kobs, alcançando valores tão baixos
como de 3 a 5 M. Os dados apresentados foram interpreta-
dos de acordo com o conceito de que a Keq da hidrólise de
um composto de alta energia depende da diferença na ener_
gia de solvatação dos reactantes e produtos.

Órgãos Financiadores: FINEP, CNPq
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EXCITABILIDADE DE UM EPITÉLIO SECRETOR: POSSÍVEL PAPEL
FISIOLÓGICO. P.S.Beitão, J.H.M.Nascimento e A.L.Sorenson
Departamento de Bioquímica e Imunologia,Instituto de Ci_
ências Biológicas, UFMG, Belo Horizonte, MG.

0 epitelio secretor da concha do molusco AnomaZocaAdia
bfiãò<Ltia.na foi estudado com técnicas eletrofisiologicas
convencionais. As seguintes observações serão apresenta
das e discutidas: (1) 0 epitelio é eletricaraente excita
vel, gerando um potencial de ação (PA) que se propaga
sem decremento por toda a sua superfície (15,5±2,5 cm/s).
(2) Animais em fase de secreçao da concha exibem PA s£
melhante ao PA cardíaco, com uma fase rápida de despol£
rizaçao (54,7 ± 5,6 V/s) ate um valor máximo de 48,4 ±
8,8 mV ,seguido de 3 fases de repolarização: uma inicial
rápida (-9,3 ± 4,8 V/s), seguida de uma lenta (-1,4*0,7
V/s), que forma o plato, e finalmente uma repolarização
de -4,7 ±1,1 V/s . Sua duração é muito variável con
forme o espécime (media 38 ± 13 ms); (3) Animais em fase
de reábsorçao da concha exibem PA "em espícula", com uma
fase rápida de despolarizaçao (52,7 ± 19,8 V/s) até um
valor de pico de 38,7 ± 5,5 mV e uma única fase rápida
de repolarização (-12,4 ± 2,5 V/s). Sua duração é de
11,1 ± 0,6 ms; (4) 0 PA "em espícula" e a fase inicial
do PA "cardíaco" dependem de Na, são inibidos por anes
tesicos locais e prolongados por veratridina. A despola
rização é gerada na membrana basolaterai do epitelio;
(5) 0 plato do PA "cardíaco" ê dependente da concentra-
ção de Ca e e inibido por Cd e Mn. 8a e Sr podem substj_
tuir o Ca para a gênese do plato. Há desaparecimento pr£
gressivo do plato na freqüência de estimulação de 1 Hz,
em ati 30 s; (6) 0 plato do PA "cardíaco" e inibido por
inibidores xantínicos (cafeína, teofilina e isobutilme-
tilxantina) e não xantínicos (RO-20-1724) da fosfodies-
terase; (7) Este plato e aumentado (ou induzido em PA
"em espícula") por Li em adição, ou em substituição par
ciai do Na; (8) 0 PA "cardíaco" parece ser devido ã exfs
tincía de 2 componentes, um inicial, em espícula, seguí^
do de um mais lento, que gera o plato. Animais em fase
de reabsorção da concha seriam desprovidos do 29 compo-
nent*; (9) A possível relação entre a excitação do epi-
telio « controle da secreçao serã discutida.
Auxílios: CNPq, FINEP c CAPES.
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CARACTERÍSTICAS ELETROFISIOLOGICAS E FUNÇÃO CE-
LULAR EM MACRÔFAGOS E CÉLULAS GIGANTES DE CORPO
ESTRANHO. P.M.Persechini; E.G.Araújo; G.M. Oli-
veira-Castro. Instituto de Biofísica da UFRJ
Rio de Janeiro, RJ.

As células gigantes de corpo estranho são
originadas pela fusão de macrofagos e preservam
muitas de suas propriedades eletrofisiologicas,
tais como: a)hiperpolarização lenta oriunda
de aumento da permeabilidade ao K+controlada pe
Io Ca^+; b)transições entre dois níveis de po
tencial e características corrente-voltagem não
lineares, devidas a alterações de permeabilida-
de dependente de voltagem. Como estas células
também preservam várias das propriedades fisio
lógicas dos macrofagos (fagocitose, secreção ,
quimiotaxia) e como são mais resistentes a gene
tração de microeletrôdios, concluimos que sao
um bom modelo para o estudo das possíveis impli
caçoes fisiológicas da atividade elétrica dos
macrofagos. Ainda nao há um consenso quanto a
relação entre potencial e fagocitose ou secre -
ção. Contudo* agentes quimiotáticos induzem a
ocorrência de hiperpolarização e queda de resis
tência em macrofagos (E.K.Gallin et ai, J. CelT
Biol. 75,277-289,1977).Nossos resultados pare
cem indicar que a interação entre macrofagos e
linfócitos, que ocorre durante uma reação secun
daria in vitro, não altera as características
eletrofisiologicas dos macrofagos. Os recepto -
res para a porção Fe de IgS presentes em membra
na de macrofagos apresentam propriedades de ca-
nal iônico quando ligados a complexos imunes(J.
D.E.Young, 1983, em publicação). Evidências de
que os microeletrôdios podem influenciar as pro-
priedades eletrofisiologicas tanto de macrôfa -
gos quanto de células gigantes, nos levam à ne_
cessidade de fazer uma revisão crítica dos da-
dos até agora obtidos.
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A MODULAÇÃO DO INCREMENTO DE EXCITABILIDADE DA
RESPOSTA LENTA PELO INFLUXO DE CÁLCIO EM TRABÊ
CULA ATRIAL ESQUERDA ISOLADA DE COELHO. Samuel
Cikierman, Instituto de Biofísica da UFRJ. Rio
de Janeiro/RJ.

Quando trabêculas de ãtrio esquerdo de coe-
lho Swó isoladas e colocadas em um meio de per
fusão contendo solução de Tyrode modificada T
KCl-lOmM e BaCl.2 - lmM) , elas se tornam capa
zes de exibir a resposta lenta â estimulação T

elétrica. Mostrou-se anteriormente gue a exci
tabilidade da resposta lenta é função da nisto
ria de estimulação prévia:após um período de
repouso, o estimulo necessário para elicitar a
resposta lenta é maior que aquele necessário '
para manter uma preparação em atividade após
um intervalo de tempo. 0 objetivo da minha
apresentação é mostrar que o influxo de cálcio
durante a eletrogênese lenta i capaz de in-
fluenciar decisivamente no incremento de exc_i
tabilidade da resposta lenta. Assim sendo,
diminuição na concentração extracelular do
(de 2.7 para 0.5mM) abole a dependência da exc_i
tabilidade da preparação â freqüência do estí
mulo. A adição de Sr 2+ (ou Ba^+) ao meio con
tendo baixa concentração de Ça^+ não recupera
a perda do incremento de excitabilidade da res_

posta lenta. Por outro lado, agentes que aumen
tara a condutância dos canais de Ca2+, existen-
tes através da membrana, conseguem reverter o
fenômeno, sugerindo que a modulação do incre -
raento de excitabilidade da resposta lenta se
faça através do influxo de cálcio.

Esse trabalho foi subvencionado pela FINEP/
SEPLAN e CNPq/SEPLAN.
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ACOPLAMENTO EXCITAÇÃO-CONTRAÇÃO EM FIBRAS MUSCU
LARES DE SIRI (CALLINECTES DANAE)COM DILATAÇÃO
DO SISTEMA TUBULAR. J. H. Leal Cardoso e G.Sua-
rez-Kurtz. Departamentos de Farmacologia da
UFRJ e da UFCe, Rio de Janeiro e Fortaleza.

A dilatação do sistema tubular causada por
efluxo de Cl através das membranas tubulares
resulta nas seguintes alterações do processo de
acoplamento excitaçao-contração em fibras isola
das de siri: 1. redução da resistência efetiva
da membrana celular; 2. redução das constantes
de tempo (7^m) e espacial (\m) da membrana;
3. aumento da condutância durante a despolariza
ção da membrana; 4. bloqueio da excitabilidade
celular; 5. a despolarização da membrana não
provoca contração muscular. Os efeitos 1-5
não podem ser atribuidos a alterações do poten-
cial de repouso das fibras e não são revertidos
pela remoção de Cl do meio externo. O tratamen-
to das fibras com ions Ba (10-20 mM) ou com te-
trabutilamonio (10 mM) reverte os efeitos 1-5
com o que se restabelece o acoplamento excita-
ção-contração. A procaína, o tetraetilamonio
e os ions Sr não reproduzem os efeitos do Ba e
do TBA. Os efeitos 1-5 são atribuidos a aumen-
to da condutância da membrana tubular ao ion
K; isto resulta das alterações morfologicas dos
tubulos e pode ser revertido por bloqueadores
dos canais de K, como o Ba e o TBA.

Financiamento CNPq, CEPG-UFRJ.
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PLANT BIOTECHNOLOGY - NEW PERSPECTIVES IN
BIOPHYSICS. Antonio Paes de Carvalho. Institu-
to de Biofísica and Plant Biotechnology Pro-
grain. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Modem prospects of biophysical research
in Plant Sciences are discussed. Special
emphasis is placed on the study of plant
cells, both "in situ11 and "in vitro". The
biophysical study of plant tissue cultures,
of isolated protoplasts and of protoplast
fusion is examined in its importance to
molecular genitics of plants. The discussion
is focussed on the practical needs of Brazi-
lian agriculture, horticulture forestry and
food industry.

I

» i

Supported by Fundação Universitária José
Bonifácio.
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PERSPECTIVAS EM BIOFÍSICA DO NEFRON. Gerhard Malnic,
Depto. Fisiologia e Biofísica, Inst. Ciências
Biomédicas USP, São Paulo, SP.

Nos últimos anos, notável progresso foi re-
alizado na compreensão dos mecanismos ativos e
passivos de transporte através do epitélio tu-
bular renal. Algumas técnicas que mais contri-
buiram neste sentido serão discutidas. Um con-^
ceito fundamental que surgiu nos últimos anos é
o do transporte ativo secundário, baseado no
acoulamento (co- ou contra-transporte) da trans
ferencia de solutos através de membranas celu-
lares. Neste caso, a energia livre liberada pe-
lo transporte de um componente a favor de um
gradiente de potencial eletroquímico criado por
transporte ativo primário, dependente de ener-
gia proveniente do metabolismo celular, é trans
ferida para outro componente do sistema, possi-
bilitando seu transporte contra gradientes^
Estes mecanismos têm sido estudados pela técni-
ca das vesículas de membranas "in vitro", que
demonstrou sua perfeita reversibilidade. Em
conseqüência, tais mecanismos têm importante pa
pel também em processos passivos de transporte,
a favor de gradientes. Outra característica des_
tes mecanismos é que constituem bombas cuja atT
vidade depende do gradiente contra o qual tra-
balham.

Com o desenvolvimento de microeletrodos sen
síveis a atividades iônicas e da microssonda
eletrônica para medidas intracelulares, há per-
spectivas de melhor definição dos gradientes
|eletroquímicos para^transporte iônico através
'das membranas das células tubulares. Resultados,
deste tipo^têm sido obtidos inicialmente em nef*
ron de anfíbio devido a maior facilidade técni-
ca; nestes, foi feito importante progresso na
definição dos mecanismos transcelulares de tra-
nsporte de íons H, Cl, K e Na; estes estudos
•estão se extendendo ao nefron de mamíferos*

S-M



. . . . ,-*"pí»*ff1*'

VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

SESSÕES COORDENADAS DE PAINÉIS

A - BIOFÍSICA MOLECULAR I

COORDENADORES:

- RICARDO FERREIRA (CBPF)

- MARCOS 0'ÁVILA NUNES (USP)

DATA: 11/12/1983

LOCAL: SALA 3 (ESS)

HORÁRIO: 15:00 HORAS



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1963

OS GRUPOS SULFIDRILA (SH) DA LISOZIKA DA Qã£l-
ca. papaya. EXISTE UM GRUPO SH ESSENCIAL?
Paulo H.M. Nunes , Ester C. Dias. Ibrahim f.
Heneine, Depto de Fisiologia e Biofísica, ICB
da UFWG e *Depto de Biofísica, UFPi.

Quando os k grupos SH da lisozima da pa-
paya (PL) são titulad >s, a atividade catalíti-
ca somente começa a cair quando mais de 3 gru-
pos são bloqueados. Três possibilidades se a—
presentam quanto aos critérios de essencialida
de existentes: 1- Participação no mecanismo ca
talítico; 2- Participação na manutenção da es-
trutura ativa; 3- Impedimento estérico pelo re
agente bloqueante do SH e lj- Combinação de (2)
e (3). Quando a PL cuja atividade catalítica
esta bloqueada por mercurials orgânicos monova
lentes têm sua atividade medida em pH abaixo
do pH ótimo (pH « Z|,25), a atividade reaparece
até cerca de 80$. Se a ligação mercaptídica é
revertida por tiois externos, a curva de ativi
dade volta ao normal. As curvas de atividade
em função do pH sugerem nitidamente a presença
de 2 espécits ionicas da PL* Esse resultado
permite excluir, pelos critérios usuais, a hi-
pótese de que um grupo SH participa do mecanis
ao eatalitico«

Auxílio - CNPq, FINEP • CPq da UPMQ
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UM SPIN-LABEL ADEQUADO PARA 0 ESTUDO
DA CROMATINA. Sônia Louro* Carlos Henrique E^
perança e Eliana Abdelhay . *Depto.de Física,
PUC/RJ, **Instituto de Biofísica UFRJ.

0 estudo_da organização da cromatina e de
real importância para o entendimento do funcio
namento gênico ao longo do desenvolvimento dê"
um anjmaí. Esta organização pode ser estudada
atravis da técnica de EPR, que nos permite o£
servar as interações entre as diferentes mol?
cuias de complexo» desde que um marcador ad£
quado possa ser utilizado. Neste trabalho, pro
curamos um marcador para as proteinas cromosso
mais. Dos vários marcadores de proteinas comu-
mente utilizados, obtivemos um bom resultado
com o 4-isothiocyanato-tempo. 0 espectro^ de
EPR desse marcador em cromatina de embrião de
Drosophila melanogaster £ caracterTsticodedois
tipos de ligação; um fortemente e outro fraca^
mente imobilizado. Para caracterizar esses sT
tios a cromatina foi digerida com DNAse pancrea
tica ou com pronase. 0 sinal de EPR caraçterTs
tico do sítio fortemente imobilizado, apôs a
digestão com pronase, transformou-se em sinal
livre, o que sugere que esse sTtio se localiza
nas proteinas cromossomais. No precipitado, a
pós a digestão com DNAse, houve o desapareci
mento do sinal de EPR característico do sitio"
fracamente imobilizado., o que sugere que este
sinal se deve a ligação do marcador aos grup<a
mentos NH? Hvres do DNA. Estes resultados em
face aos dados sobre a estruturação da cromat^
na e das histonas nos levam a crer que o spinT

-label utilizado esta ligado ao terminal N ou
aos radicais de Usina existentes na região ba
s1ca próxima ao terminal N das histonas, local
este que também e responsável pela ligação da
,histona ao DNA, o que nos vai permitir estudar
esta ligação em diversas condições Importantes

1 para a atividade genica diferencial.
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EQUILÍBRIO TÉRMICO DE "LOW-E HIGH SPIN" DO
FERRO EM MET-HEMOGLOBINA E MET-MIOGLOBINA -
Eliane Wajnberg, Hypolito J.Kalinowskij George
Bemski. Departamento de Física, Pontifícia Unĵ
versidade Católica do Rio de Janeiro» Rio de
Janeiro, RJ.

Neste trabalho pretendemos estudar a mistura
de "high/low spin" em amostras poljcristalinas
de mioglobina e hemoglobina, através da jnteni
sidade do sinal^de ressonância paramagnetica
eletrônica gue e proporcional, entre outros f£
tores, ao numero de espécimes paramagneticos
associados àquela linha. Como ela também deper^
de do tempo de relaxaçio, as medidas de inters
sidade da linha são feitas para uma potência
suficientemente pequena para que este efeito
seja desprezível. As medidas foram realizadas
na região de 6K a 30K. Procuramos ainda verify
car o efeito da velocidade de resfriamento dá"
amostra sobre a razão entre as concentrações
de proteína dos estados de "low/high spin". 0t>
serva-se para as duas proteínas que a percenta
gem de "low spin" a baixa temperatura (T<?2 KJ
diminui com o aumento da velocidade de resfria_
mento. Verificamos também que na met-mioglobi-
na a concentração de "low-spin" e aproximada
mente uma ordem de grandeza menor do que em
met-hemoglob1na.

Bolsa: CNPq
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RELAXAÇAO SPIN-REDE EM MET-HEMOGLOBINA E MET-
MIOGLOBINA - Eliane Wajnberg, Hypolito José
Kalinowski, George Bemski. Departamento de F_T
sica, PontifTcia Universidade Católica do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

Este trabalho utiliza o método^de saturação
contínua em ressonância paramagnetica eletrôni
ca para determinar os processos de relaxação 3o
estado "low-spin11 do ferro na met-hemoglobina
e met-mioglobina, quando existe uma mistura de
estados "low e high spin". As medidas foram
realizadas na região de 4,2K a 25K. Do ajuste
das curvas de saturação com a expressão I-Imix

+ 1 * D ' 2
^T/2 obtem-se os valores de P]/». po

tência de saturação (potência de microonda eu
jo valor de saturação 1 + Y 2 H J T J T 2 i igual a 0,5",
onde Txe T2são os tempos de relaxação spin re
de e spin-spin respectivamente) e b o fator de
inomogeneidade. Tendo-se a variação térmica
de Pi/?* ° valor de b e a largura pico a pico
do espectro, obtemos a dependência da taxa de
relaxação, I/Ti, (ou do tempo de relaxação
spin-rede)_com a temperatura. Mostramos que a
relaxação i via processo Orbach e Raman nas
duas proteínas, dependendo da faixa de temperai
tura. Verificamos que os processos de relax£
ção do estado "low-spin" são mais lentos dõ
que do "hig-spin" para uma mesma temperatura
nas duas moléculas estudadas.

Bolsa: CNPq
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ESTUDOS POR RPE DA INTERAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS
COM HEMOGLOBINAS. Mareio F. Colombo* e Marcel
Tabak.*Inst.Biociências t Letras e Ciências -
Exatas -UNESP, Ins t .F i s .Quim. de S.Carlos -USP

Alguns autores tem mostrado (jue hemo-
globina interage com a membrana da c e l u l i ver_
melha, ex i s t indo dois s í t i o s de l igação com ~
diferentes afinidades da proteína ao eritroci^
to . 0 s í t i o de a l t a afinidade e s t a provável -
mente loca l i zado no citoplasma, envolvendo a
tenda 3 £106 s í t i os / c é l u l a ) . Os de fcaixa a f i -
nidade sao mais abundantes (4xlO6 s í t i o s / c é l u
Ia) local izados presumivelmente na superfície"
interna da membrana fazendo uma l igação iôni -
ca às cabeças polares carregadas nesta s u p e r -
f íc ie .JNõs temos observado por Ressonância Pa
ramagnética Ele trônica , que os marcadores de
sp in , 1(12,3) e 1^1,14) .derivados do ãcido es_
teãrico l igam-se a hemoglobina, tanto no e s ta
do ox i , quanto no estado meta. Os parâmetros~
espectrais H e W tem s ido usados para caracte
rizar a moHlidade destes marcadores l igados"
â proteína. Estes valores medidos para Hb+
-1(12,3) (H-60G e W-3.4G) e Hb* -1(1,14) (H-
57,$G e W-5.1G) na proporção de um marcador H
por prote ína, mostram que a sonda paramagneti
ca l igada mais dis tante da cabeça polar no -
ácido o s t o f r i c o tem uma mobilidade maior que
aquela l igada mais próxima do grupo polar , «j
Este resultado pode ser uma indicação de que)
o l e i do graxo l i g a - s e a proteína através dei
l e u j r u p o h l d r p f í l i c o . Desta forma, o sistema)
Hb-ácido e s t e l r i c o pode s e r um s istema modelo]
interessante para o entendimento da interação
desta proteína com a membrana vermelha.
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Linear optical absorption of A -hemoglobin~,

SS- hemoglobin' and hemoglobin of Rana Catesbeiana: a

conparative study in the spetral range from 2000 A to

400.000 8.
• **

N.A. MRRIQffTO;* P.S. Santos, J.I. Cbtrim Vasconcellos

and N.C. FCIRELLES ***, * Institute de Física üYiicamp

•Instituto de Biologia Uhicamp, 'Instituto de Química

da USP, **Instituto de FÍcia Uhicamp,*** Instituto de

Biologia Uhicamp.

he main aim of this work is determining optical paramate

(such as line width oscillator strengths, optical

frequencies etc) of respiratory hems proteins from

optical spectra in frequency regions not referred in

the literature. As a preliminary study, we determined

the optical absorption spetra of HhA, HbSS and

hemoglobin of Rana Catesbeiana (HbR) is the range from
2000 8 to 13000 8, well knownfor HbA and HbSS. We make

a comparative study, using two different species of

sample preparation: D lhe sample in a form of solutions;

2)lhe sample in a form of a pellet with KBr windows.Then

we extend the range of study from 130008 to 400000$

oot yet measured, using the sample in a form of a KBr

pellet, since the presence of water in the solutions ,

prevent us from measuring the optical characteristics of

hemoglobin for frequencies higher then 13000& . •

In the range from 2000A to 13000A the spetra are slmi-!

lar for the two different species of samples, and for

the different Hb's. m the new region from 13000Ã to,
4000008 the spetra analysis, is intprogress.
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DESENVOLVIMENTO DE Iff SISTEMA ELETRO-ELETRONIQO PARA
MGSIÇflO DE UM PERFIL LINEAR DE TEMPERATURA NA AMOS-
TRA BIOLÓGICA.Reinaldo Madarazo,Jacques Y.Laniado e
parcos d'ÂviIa Nuies.Laboratório de Biofísica Molecular,
Instituto de Ciências Biomédicas da l)BP,05508-São Paulo,
SP.

Sabe-se que pelo menos quatro fatores interrelaciona
dos afetam o biomateriai,quando submetido ao abaixamen
to ou elevação de temperatura,fora do "range" fisiologi
co:a temperatura alcançada,o tempo de permanência nesta
temperatura,a velocidade de esfriamento ou aquecimento
e a presença de agentes crioprotetores em concentração
optimizada^Assim.a sobrevivência celular dependeria da
historia térmica imposta à preparação e para o confron
to de resultados de diferentes pesquisadores ê essencl
ai que se disponha de um sistema capaz de impor à amos
tra biológica um perfil linear de temperatura,com slope
conhecido. Construímos um sistema eletro-eletronico que
preenche tais condições e permite trabalho na faixa de
-60'C à +60*C,com slopes de 100*C/min.ate 2000'C/min.,
para amostras de 2Cjul.A tensão do termopar ê aplicada
a um comparador cuia tensão de referência varia linear
mente com o tempo.Do resultado da comparação das ten-
sões temos un sinal de erro que controla a corrente do
aquecedor da amos tra. No abaixamento de temperatura, faz-
se fluir N, gasoso previamente resfriado numa serpenti-
na imersa em UL(-196»C),que res fria um porta-amostra
de quartzo,localizado no interior de um tubo Mylar,con
tendo na parede interna o aquecedor de Nicromo.Utilizan
do-se uma programação conveniente da tensão de referên-
cia,© perfil de temperatura e imposto de maneira simi-
lar aquele empregado para o aquecimento.Tal sistema per
mi te a estabilização da temperatura da amostra em qua^
quer nível que se queira na referida faixa.Este equipa
mento está sendo empregado na obtenção de informações j
sobre o comportamento de componentes moleculares da mem
brana de eritr6citos humanos,durante elevaçSo,abaixamen;
to e estabilização de temperatura,associado ã técnica
de "spin labeling".

Auxílio financeiro:FAPB$P,FINEP.
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EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO AKTEFATUAL EE SPIN LABELS Bi •'•
EXPERIMENTOS BWOLVENDO CRIOPROTEIÜRES/b®ffiRANAS ISOIJV
D\S DE ERITR0CITOS HIWVNQS, DURANTE ABAIXAMENTO DE TB!
FERATURA. Marcos d'Ávila Nunes. Laboratório de Biofísica
Malecular. Instituto de Ciências Biomédicas da USP, 05508-
São Faulo,SP.

Tanto o glycerol como o dimethyl sul foxide (Me2S0) em,
concentrações iniciais de 10l(v/v),pH 7.4,induzem alt£ \
rações conformacionais de proteínas marcadas com o |
neleimide spin label (MSL) de "ghosts" submetidos ao abai
xamento de temperatura,na faixa de +209C a -209C.Verifi~!
ca-se enterramento dos grupamentos -SH das proteínas,
conferindo à preparação durante a mudança de fase,uma
minimização das alterações conformacionais em relação ac
controle,por mecanismos que não podem ser considerados
em comum,para estes crioprotetores(Nunes,submetido).Em (
pregando-se "saturation transfer-EPR",a analise cuidatfo
sa do comportamento dos parâmetros espectrais C/C vs. ;
temperatura,sugere diferenças significativas entre os
grupos controle e experimental (com crioprotetor) ,com mai
or liberdade mocional para os labels do grupo controle."1
Durante a transição de fase,ocorre atenuação da amplitu \
de de variação de C/C quando glycerol ou Me^SO estava ;
presente. A análise da largura de linha (AH©) do espectro!
do MSL em solução salina tamponada,pH 7.4(209ÇKdurante •
o abaixamento de temperatura na faixa de +209C â -909C, j
mostra um aumento linear de, A H O (tempos de correlação rol
tacionais variando de 4x10 s a 2xl0-10s).À -159C ocor
re uma inflexão no plot^ AHoxtemperatura,coin 431 de au (
mento em AH 0.De -20

9C a -259C,ocorre uma alteração j
abrupta do slope,com aumento de AHO,sugerindo transição
de fase.Entretanto,e o que e surpreendente,para tempera
turas na faixa de -359C à -909C,ocorre um decréscimo na
largura de linha .sugerindo que o MSL poderia estar giran
do no interior de "clathrate cages",permitindo ao MSL
rolar"livremente",mesmo no interior^de um solvente bas-
tante rígido!Tal comportamento não é observado quando o
solvente é o N-hexano. Análise comparativa do comporta-
mento de AH© para o sistema MSL-ghosts/crioprotetores
com o dos spin labels em solução (inicialmente) «permite
exclusão da participação artefatual dos mesmos.
Auxilio financeiro:FAPESP,FINEP.
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INTERAÇÕES METAL-NITR0XIDO. I.CU -maleimide spin label.
Marcos d'Ávila Nines .Laboratório de Biofísica Molecular,
Instituto de Ciências Biomédicas da USP,Cidade Uhiversi^
taria,05508-Sâb Paulo,SP.
O emprego da técnica de "spin labeling" no estudo de

biomoleculas tem crescido vertiginosamente e o efeito
de íons de metais de transição nos espectros de radica-
is nitróxidos assume considerável importância.Por este
motivo e também porque sais de cobre bivalente acarre-
tam uma impermeabilização da membrana de eritrocitos a
passagem de criopro te tores intracelulares por mecanismo
ainda não esclarecido,procedi a análise de tais intera-
ções . Interações magnéticas entre o spin probe e o spin
label são de natureza dipolo-dipolo ou "Heisenberg
exchange". Interações dipolo-dipolo entre o spin probe e
o spin label sàb geralmente dominantes em sólidos e a
"Heisenberg exchange" tende a ser domihanteem líquidos.
Espectros de EPR foram obtidos do probe(Cu ) em ausên-
cia do label(MSL) e do label em ausência do probe,e en-
tão procedeu-se a análise das interações magnéticas quan
do probe e label se encontravam presentes.Em soluções
não viscosas e em ausência do probe o MSL exibe um tri-
pleto espectral resultante da interação entre o momento
magnético do elétron não pareado com o momento magnéti-
co do núcleo do **N.A concentração do MSL foi mantida
fixa em 10~4M em todos experimentos.Quando se adiciona
o MSL a soluções aquosas de Ctr+ em concentrações cres-
centes na faixa de 10~^M à 10"*M,observa-se achatamento
das linhas do MSL,com aumento da largura de linha.Plot
da largura de linhaf A H ),correspondente ao numero quan
tico £ versus logarítmo ãa concentração de Cu2+ .mostra
a existência de um ponto de inflexão à lOmM.com aumento [
brusco de A H > para valores superiores de concentração, j
Curvas de saturação foram obtidas para o MSL,observando-;
se saturação com potência da ordem de 58hW.O Cu não
satura ate 200nW.Não foi possível a deteção de interaçÕ-
es superhiperfinas nos espectros analisados.Propriedades
do sistema estão sendo sistematicamente estudadas.repe-
tindo-se os experimentos sob diferentes condições.

Auxílio financeiro:FAPESP,FINEP.
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SINGLE CRYSTAL ESR STUDIES OF AN NITROXIDE RADICAL:
PROTON INTERACTIONS. Antonio Alonso, Otaciro Rangel Nas-
cimento and Marcel Tabak. Instituto de Física e Química
de São Carlos, Universidade de Sao Paulo, São Carlos, SP.

In previous work we have reported the determination of
the magnetic g~ and A~ tensors for 4-hidroxi-2,2,6,6-t<e_
tramethyl-piperidine-1-oxyl (I) introduced as impurity
in the crystals of 4-hydroxi-2,2,6,6,-tetramethylpiperidi
ne (II) (J. Chem. Physcs 79(3), 1176-1184, 1983). It has
been noticed that the ESR lines are broad and that for
some orientations a dublet splitting is apparent sugges-
ting string proton interactions. In the present work
these interactions were further investigated. In princi-
ple both the protons of the radical I and of the matrix
II could be involved in the broadening-splitting of the
ESP lines as crystal structure determination of II
showed the presence of hydrogen bonds. It has been shown
recently that deuterated spin labels can be very useful
in the resolution of ESR spectra inhomogeneously broaden-i
ed by the protons of the chemical groups in the piperidi-
ne ring of nitroxides. So we used the deuterated analogue
of compound I, the 4-hydroxi-2,2,6,6-tetramethylpiperidi-
ne-d.,-1-oxyl (III) . ESR spectra of III introduced in the
matrix of I showed a slight resolution especially at some
orientations and the characteristic dublet splitting
observed with radical I was not abolished. So we can
conclude that this splitting in our case is not due to
the protons in the nitroxide ring suggesting that protons
involved in hydrogen bonds in the crystals may be the
responsible for this. On the other hand low temperature
studies have shown clearly that the methyl groups of the
nitroxide I are responsible for the broadening of ESR
spectra observed below -140 C when nitrogen hyperfine
structure in the x and y directions is lost.

Supported by FAPESP, CNPq and. FINEP
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ESTUDOS ESTRUTURAIS DE ALGUNS PRECURSORES NA SÍNTESE DE
SESQUITERPENOS BIOLOGICAMENTE ATIVOS. J . Zukerman-
Schpector, E.E. Caste11ano e G. Oliva. I n s t i t u t o de F í s^
ca e Química de Sao Carlos , USP, Sao Car los , SP.

No programa de s ín t e se de sesquiterpemos biologicamen
te at ivos a p a r t i r de monoterpenos na tu ra i s e abundantes
es ta sendo estudado, pelo Departamento de Química da
UFSCar, a adição de carbenos a monoterpenos. Para melhor
aproveitar as reações subsequentes nas s í n t e se s p rec i sa -
- se saber a estereoquímica dos produtos ob t idos . Entre
os diversos produtos de adição obtidos conseguiu-se c r i s
t a l i z a r o produto de adição de diclorocarbeno a carvona
que apresente, teoricamente, quatro poss ib i l idades e s t e -
reoquímicas. Dado que os métodos de difração de ra io-x
sao atualmente os únicos capazes de fornecer modelos t r i
dimensionais completos de moléculas, dec id iu-se i n v e s t i -
gar com es te método a e s t r u t u r a c r i s t a l i n a dos produtos
da reação mencionada. Os resultados apontam a ex i s t ênc ia
de somente dois dias teroísomeros, diasteromericos no C9.
Vadoò CAUtalOQH.CL^icoò: C H ,OCH,, M =316.06, Z=4,
D =1.47 gctn , A(MoKa)=0.7t073S, ortorrombico, P2 2 2 .
I C a=7.987(3), b=9.465(8), c=l8.908(5)8. I I a«10.339(3)
b=l l .510(3) , c=11.883(7)A. Os índices de discordância
f inais foram R=4.7 e íL =6.0%. £•

/-a

Õrgãos Financiadores: CAPES,
FAPESP, CNPq, FlNEP.
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ON THE CRYSTALLOGRAPHY AND STEREOCHEMISTRY OF TWO
ANTIEPILEPTIC DRUGS. J . Zukerman-Schpector, E.E. C a s t e l -
lano and G. Ol iva . I n s t i t u t o de F í s i c a e Química de Sao
Carlos , USP, Sao Carlos, SP.

Despite much i n v e s t i g a t i o n , the mechanism of ac t ion
of ant iconvulsant drugs are not c l e a r l y understood.
Widespread research has led to numerous t h e o r i e s which
ascribe their central nervous system act iv i ty to various
physicochemical properties, but none of these has so far
proved sat isfactory. We have undertaken three-dimmensio-
nal structural determinations of diverse compounds with
demonstrated efficacy against grand mal epilepsy to
discover i f anticonvulsant action can be correlated with
spec i f ic molecular stereochemistry (for the crystal
structures see: Castellano, Zukerman-Schpector & Carva-
j a l ; Acta Crystallogr. B37., 284 (1981) for HEPB and
Zukerman-Schpector, Castellano, Oliva and Carvajal,
Acta Crystallogr. to be published). Both compounds have
an hydrophobic group and an electron-donor atom (the
amide oxygen). Distances between the centroids of the
ohenyl ring and the oxygen positions are: 5.66 and 6.10
A for HEPB and HMPB respectively, values in the range
found for phenacemide (6.39A*) and ethylphenacemide
( 5 . 8 5 A ) two potent anticonvulsant agents. The major
difference between the structures of HMPB and HEPB, as
observed in the sol id s ta t e , i s the conformation along
the C(3)-C(4) bond as can be seen in the table .

HMPB (°) HEPB (°)
C(2)-C(3)-C(4)-C(5) 89.74 C(2)-C(3)-C(4)-C(5) 176.08
C(3)-C(4)-C(5)-N(l) 140.80 C(3)-C(4)-C(5)-C(6) 172.40
C(3)-C(4)-C(5)-O(2) -40.80 C(4)-C(5)-C(6)-N(l) 168.94

C(4)-C(5)-C(6)-O(2) -13.11

Research supported by CAPES, FAPESP and FINEP,

0
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ESTUDOS DO MOVIMENTO DE MARCADOR DE SPIN NA
ÁGUA DE HIDRATAÇAO DE PROTEÍNAS. João Ruggie-
ro Neto - Instituto de Biociências - S.J. Rio
Preto - UNESP. Otaciro R. Nascimento e Marcel
Tabak - Instituto de Física e Química - São
Carlos - USP.

A constante de desdobramento hiperfina
(2AZZ) de radicais nitroxidos da importantes
informações sobre a polaridade do ambiente do
radical e sobre seu estado de movimento. ^ As
medidas de 2AZZ para pequeno radical nitrõxi-
do 2,2,6,6, tetrametil-piperidina-1-oxil (TEM
PO), dissolvido em amostras de proteína, são
dependentes da temperatura. Para amostras pp_
licristalinas (baixa quantidade de ãgua), a
analise da forma da linha mostra que existe
movimento do radical à temperatura ambiente.
Quando a temperatura diminui, o movimento tor
na-se mais lento, e 2AZZ cresce. Para tempera
turas (Tc) menores que -33°C, observam-se S£
mente aumento em 2AZZ, e o movimento e difí-
cil de ser detetado por métodos convencionais
de RPE. Resultados para solução aquosa de he-
moglobina, foram similares, mas, 2AZZ foi SG
maior que para a amostra menos hidratada, en
quanto Tc aumenta. Assim dois estados de movT
mento do radical podem ser detetados,com mu
dança na energia de ativação de aproximadamen
te 3 Kcal mol*1. Essas mudanças podem ser exr

piiçadas pelo aumento do movimento libracio -
nal do marcador, com a temperatura, quando o
gflo ao redor da proteína se funde. Simula-
ções dos espectros, indicam aumento da densi-
dade de elétrons no átomo de nitrogênio do ra
dícftl, o que evidencia a possibilidade de fo7
«açío de pontt de hidrogênio entre marcador e
•tu*.

Jjfr,
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RELAXAÇÃO MAGNÉTICA PROTONICA SPIN-SPIN DE INSULINA EM
PÕ HIDRATADA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA. R. Sanches, J.P.
Donoso, S. Mascarenhas e H. Panepucci. Instituto de FÍ-
sica e Química de São Carlos, USP, São Carlos, SP.

Nosso objetivo foi estudar a interação de moléculas
de Igua com a molécula de insulina com o intuito de en-
tender melhor a importância desta "ãgua de hidrataçao"
para a conformação e estabilidade das macromoléculas bio_
lógicas. 0 tempo de relaxaçao protonico spin-spin, T2»
foi medido para amostras com diferentes graus de hidrata_
çâo em função da temperatura. 0 que se observa é que T^
aumenta com a temperatura, sendo possível distinguir
três regiões: (a) para baixas temperaturas temos a depeii
déncia £nT~al/T (b) na região intermediária há um aumeri
to mais rápido de T2 com a temperatura (c) para altas
temperaturas T« atinge um "plato". Nota-se também que
os intervalos de temperatura em que estes três comporta-
mentos aparecem dependem da concentração de água na amoŝ
tra. Quanto maior o conteúdo de ãgua mais a curva se de£
loca para baixas temperaturas. Estes resultados mostram
que: (1) há uma diminuição na mobilidade das moléculas
de água com o decréscimo da temperatura (2) há uma fra-
ção das moléculas de água (provavelmente a "água mais lî
gada") que não congela mesmo a baixas temperaturas. Para
a amostra mais hidratada (0.75 gH.O/g proteina) foi en-,
contrada uma fração de ãgua ligada da ordem de 0,16 g/g
proteina. (3) a energia de ativação das moléculas de
água mais fortemente ligadas é da ordem de 2 K cal/mo1
e 'independe do grau de hidrataçao da amostra.

Õrgíos Financiadores: CNPq, FINEP
0
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ESTUDO DE RADICAIS LIVRES GERADOS POR
RADIAÇÃO EM RESINAS COMPOSTAS. M^C.Mareia
Langet e Sônia Louro. Depto.de Física, PUC/RJ

A utilização de resinas compostas em odont£
logia tem sido de grande sucesso e sua tendin
cia de substituir os silicatos como material
estético restaurador tem se acentuado nos últ^
mos anos. Desse ponto de vista o estudo da eŝ
tabilidade e da quantidade de radicais livres
criados nesses materiais por irradiação tem a_
plicação no campo da dosimetria em casos de a
cidentes, quando as pessoas expostas não utilT
zam dosTmetros tradicionais. Através do espe£
tro de EPR o radical foi identificado como:

CH, - C - CH

l:OOR
encontrado também em Poli (metil metacrilato)
irradiado. Foi estudada a estabilidade do rad^
cal a O 37 e 100 9C, O radical, a 379C i es.
tivel por vários dias. Foi obtida variação da
intensidade do sinal em função da dose para
raios-X de varias energias.
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ESTUDO POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS X DAS MUDAN-
ÇAS ESTRUTURAIS EM COLAGENO NATIVO DURANTE %*£
PETIDOS CICLOS DE HIDRATAÇÃO E SECAGEM. L.C.La-
bak) e I.L.TorrianI. Instituto de Física, Uni-
versidade Estadual de Campinas, Campinas, S.P.
Bras i1 .

£ fato conhecido que o estado conformacio -
nal de um biopolímero depende não somente do
grau de hidratação em que se encontra mas tam
bém do método experimental seguido para leva_
-Io às condições de unidade em que sera estudja
do. Varias técnicas diferentes tem sido utili
zadas para se estudar processos de hidratação T

de biopolímeros, mas suas características ge
rais são bem descritas pelas isõtermas de so?
ção-desorção, que revelam ciclos de histerese
bem característicos. Nosso estudo consiste em
correlacionar as mudanças observadas nos dia_
gramas de difração de raios X obtidos para c£
lágeno nativo em "pó" com a variação em seu
grau de hidratação. Em particular, focalizamos
nosso interesse em ciclos graduais de secagem
e hidratação versus o processo realizado numa
única etapa. Os efeitos de histerese, atribui
dos ã remoção completa da água fortemente 1ig£
da ã proteína, foram confirmados monitorand£
-se as intensídades da reflexão equatorial de
13.6A e da meridional de 2.9«, para as amos
trás submetidas aos ciclos de hidratação grã"
dual. Ciclos repetidos mostram uma perda prõ
gress'va de estrutura no biopolímero, com ulíT

possível aumento do conteúdo amorfo. 0 procejs
so de secagem e rehidrataçao numa única etapa*
não produz os mesmos efeitos, levando ã suposj^
c.ão de que parte da água fortemente ligada não*
e removida por esse processo.

Patrocínio*. CAPES, CNPq.
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DETERMINAÇÃO DO PESO MOLECULAR DE ALBUMINA POR
OSMOCENTRIFUGAÇÃO. Suzana Pereira Nunes, Fernan
do Galembeck (Instituto de Química, Universida-
de Estadual de Campinas, SP), Alfredo T. Nunes:
Pires, (Departamento de Química, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC).

A determinação do peso molecular de macromo-
léculas por equilíbrio de sedimentação em ultra
centrífuga se estabeleceu como^método clássico,
baseado em fundamentos termodinâmicos rigorosos.
Porém, a sua maior desvantagem ê o tempo reque-
rido para o alcance do equilíbrio, mesmo em co-
lunas de solução extremamente curtas (3 mm) e
que aumenta com o quadrado da altura. Por osmo-
centrifugação, isto é, colocando a solução em
estudo em contato com o solvente, através de u-
ma membrana semipermeável e criando assim compo
nentes horizontais de fluxo de solvente, que a-
celeram a sedimentação do macrossoluto, atingiu
se o equilíbrio de sedimentação de soluções 1,0%'
de albumina bovina, em KC1 0,5 M (pH 5,9), cen-
trifugadas a 1000 rpm (200 g), 4°C, em células
de 7,5 cm de altura, apôs 5 dias. O tempo necess
sário para o alcance do equilíbrio nestas condi,
ções, sem o acoplamento osmõtico foi avaliado;
em 127 anos. Determinou-se, então, o peso mole-
cular da albumina bovina como sendo 66382±6145,
de acordo com os dados existentes na literatura
para outros métodos. A osmocentrifugação fome-!
ce um meio relativamente simples, sem a necessi.
dade de equipamento sofisticado, para o estudo,
analítico de proteínas e outros solutos macromo'
leculares, podendo cada fração ser analisada por
.vários métodos analíticos simultaneamente. Oj
'tempo de alcance de equilíbrio, provavelmente,
pode ser ainda mais reduzido através de mudan-
ças tais como geometria da célula e aperfeiçoa*
mento de membranas.

FAPESP e CNPq
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SÍNTESE, PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E ATIVIDADES DE NO
VC ANTITRIPANOSCMAL DE CHROMOBACTERIIM VIOIACEIM. Raul
Ri veros, Gastão C. Gisler, Victoriano Campos * e Sônia
Erazo * e Nelson Durán. Instituto de Química, Universida
de Estadual de Campinas, C P . 6154, Campinas, CEP.13.100
S.P.

Foram estudadas as propriedades fotoquímicas (Durán
e col. Cien. Cult. 30, 609 (1978) e fotodinamicas (Durán
e col. An.Acad.Brasil.Cien. 52, 297 (1980)) de um compos
to produzido pela Chrcmobacterium violaceim. A identifi-
cação deste corpos to (Campos e col. Arq.Biol.Tecnol.25 ,
147(1982) concordou com a estrutura de 3|l,2-dihydro-5-
(hydroxy- lH-dihydro-2H-indol-3-y 1) -2-oxo- 3H-pyrrol-3-
ylidene] l,3-hydro-2H-indol-3-one(I) sintetizado por
Ballantine e col. (J.Chem.Soe.2292 (1960)). Este junto a
fotoderivados apresenta propriedades antibióticas (Durán
e col. An.Acad.Brasil. Cien. no prelo). Apresentamos ago
ra sua caracterização completa por RNM, IR, UV e EM, e a
síntese de derivados^Xfica definido como:

Solubilidade: Sol. acetona meta-
nol, etanol e dioxano pouco sol.
H-O e éter. Insol. CHC1-.

(I) CVP-0
Foram sintetizados uma série de produtos a partir de

CVP-0 por diferentes métodos, que são designados pelas
siglas: CVP-A, CVP-B, CVP-G e CVP-R. Os compostos da se-
rie CVP-A e CVP-B mostram menor solubilidade em acetona
e metanol que CVP-O, entretanto mostram uma alta solubi-
lidade em CHCI3, éter e benzeno. As series CVP-G e CVP-R
são altamente solúveis em água. A serie CVP-B mostrou-se
ativa frente a Tripanosana cruzi (in vitro) produzindo
uma mortalidade ás 100% estando em contatos por poucas
horas. Também esta serie mostrou uma alta atividade anti
bacterial. Atualmente está em progresso correlações cenr
parativas de todas as series estudadas e seus possíveis
mecanismos de ação.
Auxílio: CAPES-PTCD (Bolsa de Doutoramento 7 « c.G ; CNPg-
(Bolsa de Mestrado, *<«.)
njhiversidad Católica de Valparaiso - Chile.
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ESTUDO COMPARATIVO DA LDH E CPK NOS 3 ÓRGÃOS E
LÉTRICOS E MÜSCULO DO Electrophorus electricus
(L.). J. Torres-da Matta, C. Batista e Silva e
A. Hassõn-Voloch. Lab.Fisico-Química Biologica,
Inst. Biofisica, UFRJ, Rio de Janeiro, R.J.

A existência dos 3 órgãos elétricos no E^
electricus, a saber: Principal, Sachs e Hunter,
despertou-nos o interesse pela identdcfcicte cfe LDH
e CPK nestes órgãos e pela verificação das possî
veis formas moleculares em que as enzimas se a
presentam. Como a LDH esta envolvida no metabo
lismo glicolítico e a CPK está associada ao me
tabolismo energético e havendo diferenças com-
provada na excitabilidade dos 3 órgãos justifi
ca-se o trabalho em questão. Tais enzimas àndu
sive, vem sendo objeto de estudos no Lab. de Fi
sico-Química Biológica ha aproximadamente uma
década. A LDH é extraída por homogeneização cem
NaCl (K9% e centrifugada a 5.000 rpm por 30 min.
A CPK é extraída por homogeneização com uma so
lução contendo Na EDTA, PMSF e DTT, pH 8.0 e
centrifugada a 15.000 rpm por 1 h. As dosagens
bioquímicas são feitas espectrofotometricamen-
te em 3̂ 0 nm. A LDH é dosada segundo Neilands
(Methods in Enzymology, vol.1, pp.4^9, 1955)ea
CPK pelo método de Oliver (Biochem. J. , 61:116,
1955). Os resultados das dosagens bioquímicas cè
monstram que hã diferenças de atividades tanto
de LDH como de CPK nos 3 õrgios. 0 õrgão Prin-
cipal apresenta maior atividade, seguido pelo
de Sachs e finalmente pelo de Hunter. 0 múscu-
lo do corpo apresenta maior atividade do que o
Principal, tanto para LDH como para CPK. As di
ferenças de atividades nos 3 õrgios e musculo7
podem ser explicadas_peIo ponto de vista da evo
luçio e especialização que os õrgãos sofreram.
0 estudb isoenzimatico foi feito per efebofirese em
cellõgel com revelação específica para as enzi
mas em questão.

Auxílios Financeiros: FINEP, CNPq e CEPG.
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ALTERAÇÕES PREDOMINANTES NO ÍGABOLISMO
CO EM TECO» DESNERVADO DO Electroçhorus etectriciB (L. ) .
J . Torres-da Matta, C. B a t i s t a e S i l v a , A.fttssen-
-Voloche A. Nery da Matta*. Lab. Físico-Química Rio
l ó g i c a , I n s t . Biofísica, UFRJ e *Depto de Biologia
Celular e Molecular, I n s t . Bióloga, UFF.

As a l t erações e s t ru tura i s e as modificações
bioquímicas evidenciadas nas unidadss fwcicnais cb te
cido e l e t r o g ê n i c o apôs desnervação, d i f i c i l m e n -
te podem s e r consideradas como resul tado de um
processo degenerat ivo(Falcato-Ribeiro e Chagas,
1975 - C.R.Acad.Sei .Paris , 281:1425) . Por e s s e
motivo, investigamos qualjD metabolismo g l i c o l í
t i c o que predomina no õrgão pr inc ipa l desnervacf>
do E. e l e c t r i c u s . Peixes medindo em média 100 cm
são desnervados em um dos lados sendo usada a
parte contra la tera l como c o n t r o l e . ^Apos "temçp efe
zero^ 15, 30 e 60 d i a s , porções de õrgão elétri^
co sao re t i radas com o animal v ivo e f e i t a s as
determinações bioquímicas da LDH nos dais s e n t i -
dos de raaçãò( Ne i lands , 1955 - tètfxxfe in Eh^anology,
v o l . 1 , pp.449 e Kornberg, 1955 - Methods i n^
Enzymology, v o l . 1 , pp .441) , dosagens do ácido ] |
t i c o e piruvico (Kit da Sigma) e do ATP (Ludin e
Thore, 1975 - Anal.Biochem. j>£:47). Nossos r£
sul tados nos demonstram que com zero^dia de de1[
nervação o metabolismo predominante é o anaerõ^
b i c o ; com 15 dias há um aumento no metabol ismo
aerõbico , mas o anaerõbico também e s t a presente;
com 30 dias apesar de haver predominância do me_
tabolismo anaerõbico, o aerõbico ainda e s t a bas
tante atuantej com 60 d i a s , o õrgão e l é t r i c o j â
se readaptou a desnervação s o f r i d a , voltando a
fazer o metabolismo anaerõbico e quase nerhun aenSbi-
co . As a l t erações apresentadas em função db taipo
de desnervação podem ser expl icadas como rtfLexo
de uma t e n t a t i v a de reacomodaçao â condição di
versa daquelas para a qial o teckb se diferenedou. ~~

Auxí l io Financeiro: FINEP, CNPq e CEPG.
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ESTUDO DA FOSFATASE ALCALINA SERICA E FORMAS
DINÂMICAS NA FILARIOSE DE BANCP.OFTI. M.V.LA-
CERDA* S.R.N.MOTTA*, L.G.A.ACCIOLY**. *Dept9
de Biofísica e Radiobiologia-**Dept9 de Bio-
química-C.C.B., Universidade Federal de Per-
nambuco , Rec i fe, PE.

O comportamento do perfil enzimatico da
fosfatase alcalina sérica de pacientes fila-
rióticos em diferentes estádios da doença,foi
analisado mediante determinação espectrofoto
métrica da atividade enzimática empregando-
se Timolfitaleina monofosfato como substrato
(Método de Roy, modificado), antes e após tra
tamento térmico a 56°C. 0 soro dos pacientes
foi previamente submetido a filtração molecu
lar em coluna de Sephadex G 200 medindo 15x
75 mm. Com esta metodologia, espera-se a elui
ção das formas isoenz imáticas em uma única
fração; entretanto foi possível a separação
de várias frações, de estabilidades térmicas
diversas, que foram referidas como formas i-
sodinâmicas. Nos indivíduos não filarióticos
foram detectadas 3 frações distintas (formas
isodinâmicas?), uma termoestável e duas ter-
molábeis, sendo cada fração constituída,pro-
vavelmente, por uma mistura das isoenzimãs.
Nos casos em aue a evolução da doença é lon-
ga ou o comprometimento orgânico é significa
tivo, é sugestivo o aparecimento de múltiplas
formas moleculares com estabilidades térmi-
cas diversas. Em contrapartida, nos casos em
que a evolução da doença não provocou um com
prometimento orgânico evidenciável por si-
nais ou sintomas, apenas duas frações ou uma
única, termorresistentes, foram detectadas.

Auxilio Financeiro: CNPq
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PROPRIEDADES FlSICO-QUÍMICAS DA LEGHEMOGLOBI^
NA DE Glycine max, N.M.Barbosa e N.C.Meirelles
Departamento de Bioquímica, Instituto de Bio-
logia, Universidade Estadual de Campinas, Cam
pinas, SP.

Leghemoglobinas, sao qualitativamente se-
melhantes as mioglobinas de vertebrados em
suas propriedades de ligação com o oxigênio,
peso molecular (15000 a 20000) e ligação não
covalente proteína-heme. A leghemoglobina ex-
traída de nõdulos de raízes de soja ( Glyoine
max.) foi parcialmente purificada e algumas
propriedades espectrais foram estudadas. 0
espectro da região visível (650-380 nm) das
formas metahidroxileghemoglobina e leghemogl£
bina reduzida; para primeira diferenciação com
citocromo C, que também e obtido durante o
processo de purificação utilizado foi determi^
nado. A determinação do pK de transição cas
formas ãcida parcialmente combinada com nico-
tinato endógeno, foi estabelecida através de
método espectrofotometrico,por alcalinização
com Tris; determinando-se em cada ponto os va
lores de pH de A 405 nm. A determinação grãfT
ca do pK forneceu um valor de 8y34 bastante
proximo ao componente leghemoglobina A de so-
ja (8,25). A leghemoglobina ferrica liga re-
versivelmente ligantes como azida, cianeto e
fluoreto, sendo que as características ópti-
cas espectrais sao semelhantes as da hemoglo-
bina e mioglobina sugerindo que a estrutura
na vizinhança do grupo herae e semelhante aqu£
Ia das heme-protemas animais. A determinação
da constante de ligação entre ferrileghemogl£
bina alcalina e ãcida com MaN~, foi obtida7
demonstrando-se uma maior afinidade para est«
ligante nesta hemoproteína.

Auxílio fintnctiro: FAPESP.
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FUNÇÃO DA HEMOGLOBINA EXTRACELULAR DE Glossos_
aolex paulistus (OLIGOCHAETA). N.C.Meirelles,
E.de Paula. Dept.de Bioquímica, Instituto de
Biologia, Universidade Estadual de Campinas ,
Campinas, SP.

As hemoglobinas extracelulares encontram-
-se entre as maiores proteínas conhecidas.Es-
tas moléculas possuem afinidade pelo oxigênio
maior que a da hemoglobina de vertebrais e
coeficiente de Hill que varia desde a unidade
ate valores de 3-4. Nesta comunicação descre-
vemos as propriedades funcionais de hemoglob^
na de Glos. paulistus; relativas a afinidade
pelo oxigênio e grau de cooperatividade.Estes
estudos foram feitos em condições de maior e^
tado de agregação da molécula ( visualizado
por microscopia eletrônica). As curvas de di^
sociação foram determinadas por uma modifica-
ção do método espectrofotoraetricô de Rossi-Fa
nelli e Antonini (1958) raedindo-se o desvio
na faixa de Soret (em 3 comprimentos de onda)
como uma medida do grau de oxigenação. Os va-
lores encontrados para P50 (pressão de oxigê-
nio necessária a 50% de saturação dos sítios
ligantes) foram dependentes do pll, demonstrar^
do presença de efeito Bohr nesta hemoproteína;
e variam de 5,8 a 3,29 mm Hg. Podemos notar
uma heterogeneidade moléculas em condições de
baixas saturações (< 40%) e altas saturações
(> 70%) com o ligante oxigênio quando os coe-
ficientes de Hill variam de valores de 1 ate
>^3. Este aspecto de heterogeneidade tem sido
jã encontrado para outras eritrocruorinas e

reflete uma não equivalência dos grupos herae
devido a existência de múltiplas conformações
quaternárias desta proteína' respiratória. A
dependência da cooperatividade em função do
pH (encontrada princigaij^nte com relação a
ng para altas saturações) contrasta drastica-
mente cos o comportamento dai hemoglobinas hu
sana» -; - jw,-*' * "
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ADAPTAÇÕES DE HEMOGLOBINAS DE OFÍDEOS COLUBRI-
DAE A DIFERENTES HABITAT. Paulo T.G.MÜ1ler,Ca£
los F.S.Bonafé, Maria S.A.Matsuura, Satie H.
Ogo, Aldo Focesi Jr. Departamento de Bioquími-
ca. Instituto de Biologia, Universidade Esta
dual de Campinas, Campinas, SP.

A analise da afinidade de hemoglobinas de
ofldeos, qut na ausência de efetores alostéri
cos revelam-se independentes do habitat do anT
mal, mostram valores de P50 muito semelhantes
(1 a 3 mtnHg em pH entre 6 e 8). Na presença do
efetor ATP, a afinidade pelo oxigênio diminui
tanto nas hemoglobinas das serpentes terres^
três (Leinadophis poeci logyrus e Eliophis tri_
geminal como na das estritamente aquáticas ~ÇHe
licops mode stus), passando os valores de P50
por aproximadamente 6 mmHg. A serpente semi-
aquatica (Liophis mi liaris), diferentemente t

mostrou valor de P50 igual a 10 mmHg. Essas d^
ferenças são mais evidentes quando se analisa
o Efeito Bohr. Os resultados nos sugerem que -
as hemoglobinas das espécies mais adaptadas
quanto ao habitat (Terrestre ou Aquática)devem
estar menos sujeitas a controle alostérico, en
quanto que a das espécies semi-aquãticas ( sem
anatomia respiratória definida) estão mais s_u
jeitas a tais controles, tendendo a assegurar
um transporte de 0~ mais eficiente.

B-6
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FRACIONAMENTO DO 6EN0MA POR CROMATOGRAFIA TÉRMJ_
CA EM HIOROXIAPATITA: ANALISE 00 ONft CE Drosophi Ia
melanogaster. Ricardo G.P. Ramos e Maury Miran-
da. Lab. de Biologia Molecular, Inst. de Biofí-
sica, U.F.R.J., Rio de Janeiro, R.J.

A cromatografia térmica em colunas de hidro-
xíapatita permite separar o ONA de Drosoph i Ia
melanogaster em três frações, eluídas a 70? -
76?C ( F , ) t 82-889C (F2) e 91-97?C (F3), respec-
tivamente (Ramos e Miranda - Anais do III C o n -
gresso Brasileiro de Biologia Celular, 1332).
Examinadas quanto a sua densidade de flutuação
(calculada por ultracentrifugação analítica IS£
picnica em CsCl), Fj e Fo revelaram-se homogê-
neas, enquanto a fração intermediária se a p r e -
senta constituída por pelo menos 3 populações dis_
tintas de densidades 1,721 g/cm^, 1,708 g/cm3 e
1 ,697 g/cm3 (Ramos, R. - Tese de Mestrado, Inst.
Biofísica, 1982). Tendo em vista a di vers idade des_
ta última fração, decidiu-se subdividí-la e m
duas: F2a, contendo DNA eluído entre 82?C e 85?C;
e F 2b, composta por DNA eluído entre 85,5?C e
88?C. Ambas as frações foram então submetidas a
ultracentrifugação analítica isopicnica em gra-
dientes de CsCl alcalino. Nessas condições F2a
revelou-se composto por 4 bandas de densidades
1,76*» g/cm3,1,755 g/cm} 1,7*4 g/cm3 e 1,71* g/cm*
e Fob por três bandas de densidade aproximadas
1 ,753 g/cm3t 1,756 g/cm3 e 1,7*6 g/cm3. Os re
sultados obtidos permitem estabelecer a presen-
ça de seqüências correspondentes ao satélite III
(1,686 g/cm3) na fração F2a mas não na fração
F2b e sao compatíveis com a hipótese por nós pre
víamente formulada de ser F 2 composta predominar)
temente, se não exclusivamente, por seqüências"
satélf tes.

Auxílio Financeiro: FINEP, CAPES e PIG (CNPq).
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ESTUDO DA TRANSCRIÇÃO EM CROMOSSOMOS POLITÊNI-
COS. Eli ana Abdelhay, Denise Esquenazi, Hum-
berto Rocha e Maury Miranda. Lab. Biologia Mo
l e c u l a r , I n s t . B i o f í s i c a , UFRJ, Rio de Janeiro

Objetivando estudar a transcrição em células
p o l i t ê n i c a s , lâminas de glândulas s a l i v a r e s de
Drosophila melanogaster e Rhynchosciara ameri-
cana foram imersas (1 min) em SSC 0,1 x (0,015M
NaCl + 0,0015 M c i t r a t o de sõdio) a 90«C e logo
depois em formamida a 50% em SSC 3 x, a 50'C
por 10 min. Este tratamento produz andamento
de transcr iptos em i n í c i o de s í n t e s e , com oENA
molde ("híbridos e/idôgenos"). Apôs tratamento
com anti IgG f luorescente as lâminas foram ob-
servadas em microscopia de U.V. Bandas dos cro
mossomos x que teoricamente não deveriam trans_
crever nestas c é l u l a s , aparecem marcadas. I s to
implicaria em transcrição em todas as bandas
irres tr i tamente . Marcação dupla com anti IgG
e brometo de etidium, não resolveu a duvida:
as bandas marcadas são de genes teoricamente
"mudos" ou de genes normalmente a t i v o s , a d j a -
centes aos primeiros? Por outro lado, "puffs11

teoricamente a t ivos naquele per íodo, se mostram
não f luorescentes ( i . e . , não transcr iptores ) en_
quanto um deles (B2) mostra f luorescênc ia níti_
da.

Auxíl io Financeiro: FIl̂ EP e PIG (CNPq).
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HÍBRIDOS ENDÕGENOS EM DÍPTEROS. ISOLAMENTO E
CARACTERIZAÇÃO. El lana Abdelhay, Carlos Eloy V.
Alonso, H. Rocha e M. Mi randa. lab"! Biologia
Molecular, Inst. Blofís i ca, Ü.F.R.J., Rio de J«s
ne i ro, R.J .

3 -Apôs incorporação de uridina H em células
de Echalier e embriões de D. melanogaster, uma
técnica de desnaturação e reassociaçao foi uti
lizada para promover a formação de duplexes hT
bridos entre os RNAs em fase de transcrição ê~
os gens que lhe serviram de molde. Estes híbrj_
dos endógenos assim marcados, foram isolados
por croma tograf i a em hi droxi apat i ta e purifica^
dos. por digestão enzimática com ribonuclease e
deoxiribonuclease, tendo sido previamente de-
monstrada a sua resistência a essas duas enzi-
mas. Esses híbridos purificados fora.n analisa
dos quanto â sua estabilidade térmica, quando*
então demonstraram possuir Tm ligeiramente su_
perior ao DNA nativo de D. melanogaster, apesar
do processo de reanelamento da técnica de hibrj_
dização. A eletroforese em gel desses híbridos
apôs purificação enzimática, mostra per imuno-
f1uorescência indireta um peso molecular rela-
tivamente pequeno e uma certa homogeneidade de
tamanhos. Esta técnica é proposta como um sis
tema para estudar iniciação de transcrição ê~
eventualmente como purificadora da fração de
RNAs marcados já em vias de maturação, jã que
o mesmo processo de separação em coluna destas
frações híbridas nos fornece uma fração de RNA
fortemente marcada que ao ser aplicada a técnj_
ca de hibrídização jã se mostra completamente
liberada porém ainda no núcleo.

Auxílio Financeiro: FINEP e PIG (CNPq)
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TRANSIÇÃO CONFORMACIONAL DO BACTERIÕFAGO R 17.
Fernando Portela Câmara, Instituto de Biofísi-
ca , UFRJ.

Lm condições de baixa força iônica e a
469Cf o faqo R 17 muda seu coeficiente de sedi-
mentação de 80 para 45-5OS, tornando-se altamen
te sensível à ação de RNAses (Steitz, .1968). E£
tudando este fenômeno ao microscópio eletrôni-
co verificamos, por simetrização das microgra-
fias, que o capsídeo nativo estava em fase com
n=10, poréra, esta fase era deslocada para n=14
quando o vírus era tratado a 469C nas condições
descritas. No primeiro caso, a presença de 10
grupos protéicos no perímetro da partícula su-
gere um arranjo convencional de 32 capsômeros;
no segundo caso, a presença de 28 grupos protéi^
cos no perímetro da partícula mostra claramen-
te uma transição conformacional (caráter irre-
versível) do capsídeo, desfazendo-se a estrutu
ra capsomérica original para um arranjo mais
entrôpico de prováveis arranjos triméricos.
Não notamos variação no diâmetro aparente da
partícula e a simetria de grupo 5:3:2 ê con
servada no processo.
(Proj. fin. CNPq, n9 40.2023/80; este trabalho
foi realizado no Depto. de Virologia do IMUFRJ)
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BAROPROTEÇÂO INDUZIDA POR GLICEROL EM MEMBRANAS DE ERI
TRÓCITOS. L.F. Onuchic e F. Lacaz-Vieira. Instituto de
Ciências Biomédicas, USP, São Paulo, SP.

Altas pressões hidrostáticas têm importantes efeitos
sobre a matéria em geral, moléculas biológiccas, membra
nas e organismos vivos. Pressões hidrostáticas têm si
do usadas como ferramenta na investigação de fenômenos
biológicos, permitindo demonstrar propriedades importar̂
tes da membrana celular. No presente trabalho demons_
trou-se que pressões hidrostáticas na faixa de 1 a 8000
atm com tempos de exposição de 3 ou 10 min. causam a£
mento da permeabilidade de eritrócitos de sapo ao íon
K . 0 grau de alteração de membrana aumenta com a preĵ
são e com o tempo de exposição das células à mesma e
tem características aparentemente reversíveis, podendo
exibir irreversibilidade para as pressões mais elevadas
e tempos mais longos. Glicerol, um agente crioprote-
tor, na concentração de 4,0 M, não tem efeito próprio
sobre a membrana dos glóbulos vermelhos a K . Contudo,
este soluto protege a membrana contra a baroinjúria. 0
mecanismo de proteção parece dever-se mais a uma ação
sobre as proteínas d? membrana do que sobre o folheto
bimolecular de lipídios, uma vez que o glicerol é uma
molécula altamente hidrofílica, capaz de formar pontes
de hidrogênio com as proteínas, estabilizando suas es
truturas nas condições hiperbáricas melhor do que as mo
léculas de água, que poderiam ter a sua organização que
brada pelas altas pressões. Não podemos, contudo, afãs
tar uma ação sobre os fosfolipídeos. 0 glicerol pode
ria estabilizar os fosfolipídeos ligando-se às cabeças
polares dos mesmos, protegendo o folheto bilipídico cori
tra uma quebra elétrica ou transições de fase.

Subvenção FAPESP e FINEP
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POLISSACARÍDEOS SULFATADOS OBTIDOS DA TÚNICA DE
DIFERENTES ESPÉCIES DE ASCÍDEAS E DA TAREDE DO
CORPO DO PEPINO ÜO MAR. Rodolpho M.Albano e Pau
Io A.S.Mouráo. Departamento de Bioquímica, Cen-
tro de Ciências da Saúde, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, C P . 68041, 21910 Rio de Ja-
neiro, R J.

A tunica de diferentes espécies de Ascídeas
(Chordata, Tunicata) e a paredo do corpo do pe-
pino do mar (Echinoderraata, Ho lothureoidea) con
têm altas concentrações (cerca de 10% do peso
seco) de polissacarídeos sulfatados. Estes com-
postos toram identificados pela sua migração
eletroforética era gel de agarose e pela análise
química, indicando a presença de hexose, açúcar
aminado e sulfato, numa razão molar caracterís-
tica para cada espécie. S a o resistentes a dcgra
dação enzimática com todas as mucopolissacarida
ses e à quebra deaminativa com ácido nitroso,
indicando uma estrutura totalmente distinta dos
gl icosaminoglicanos encontrados em tecido ani-
mal. 0 principal açúcar aminado encontrado nos
polissacarídeos de Ascídeas ê a glucosamina ejn
quanto galactosamina é o principal açúcar amin£
do dos glicanos extraídos do pepino do mar. A
maioria das espécies apresentam 2 frações de p£
1 í ssacarídeos: uma com alto peso molecular (aci.
ma de 100.000) e outra com peso molecular que
varia de 10.000 a 60.000, embora algumas espé-
cies (por ex. Ciona intestinalis) possuem ape-
nas a fração dê" alto peso molecular. Estes ço-
ííssacarídeos encontrados na túnica das Ascíde-
as e na parede do corpo do pepino do mar devem
ser essenciais para manter a integridade estru-
tural destes tecidos, lembrando a função estru-
tural dos glicosaminoglicanos nas cartilagens.
É possível especular que estes polissacarídeos
sulfatados sejam os predecessores dos glicosainí
noglicanos cartilaginosos na evolução filogené-
tica.

Auxílio financeiro: FINEP e CNPq
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EFEITO POTENCIADOR DA INDOMETACINA SOBRE AS
RESPOSTAS INDUZIDAS POR ADRENALINA E ANGIOTEN-
SINA EM ANÉIS ISOLADOS DE ARTÉRIAS DE COELHO.
Maria E.M. Oshiro, Therezinha B. Paiva, Antonio
C. M. Paiva. Departamento de Biofísica, Escola
Paulista de Medicina, C P . 20.388, 04034 São
Paulo, S.P.

Foi demonstrado que o efeito potenciador da
indometacina (Indo) sobre a resposta de espi-
rais de artérias de coelho a agonistas depende
de Ca + + externo. Verificamos se tal potência-
ção era afetada pela integridade das células
endoteliais pois somente em presença de endote-
lio íntegro se observa liberação de prostaglan-
dinas (PG) e a dependência dos Tons Ca + + para
as respostas aos agonistas. A presença do en-
dotélio não alterou a resposta contratil ã a-
drenalina (Ad) e a angiotensina II (Ali) pois
os valores de ED50 para a Ad foram semelhantes
nas artérias celíacas com (7,8 ± 1,8) x 1G-'M
e sem endotélio (9 + 1,2) x 10-?M e para a Ali
nas artérias mesentericas com (2 ± 0,5) x 10~8M
e sem endotélio (2,2 ± 0,7) x 10~8M^_ Em anéis
de celíaca e mesentérica intactos nao se ob-
servou potenciação da ação destas drogas pelo
tratamento prévio (30 min) com Indo (8,4 yM).
Todavia em anéis sem endotélio ocorreu poten-
ciação semelhante a verificada nas espirais.
Este resultado poderia ser explicado por uma
diferença entre estas preparações quanto i u-
tilizaçao de Ca + + externo pois este Ton é in-
dispensável para a potenciação. Assim, a remo-
ção do Ca + + reduziu paralelamente as respos-
tas a Ad nas 3 preparações. Concluímos que a
potenciação pela Indo não se deva a inibiçao
da síntese de PG, pois a presença de endotélio
não afetou os ED50 para os agonistas e o endo-
télio protegeu a célula muscular Impedindo o
aumento do Influxo de Ca + + Induzido pela Indo
durante a ação do agonista.
Auxílio Financeiro: FAPESP, FINEP e CNPq
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IMPORTÂNCIA DO GRADIENTE DE Na + NA RESPOSTA
CONTRÃTIL DO MÜSCULO LISO INTESTINAL. Heloísa
Capocci e Therezinha B. Paiva. Departamento de
Biofísica, Escola Paulista de Medicina, C.P.
20.388, 04034 São Paulo, S.P.

Estudos anteriores mostraram que as respos-
tas do íleo isolado de cobaia a agonistas são
diferentemente afetadas pela administração pre-
via de acetilcolina (Ach) sendo mais inibidas
as respostas induzidas por 5-hidroxitriptamina
(5-HT) e prostaglandina E2 (PGE2). Sabe-se que
o contato prolongado de Ach com "orgao aumenta
muito a (Na+) intracelular, alterando o gradien-
te desse Ton através da membrana e consequente-
mente estabilizando o componente tônico da res-
posta contrãtil a um nível superior (componente
tônico tardio). 0 objetivo desse trabalho é re-
lacionar a diminuição da resposta contrãtil a
estes agonistas com essas alterações. A inibi-
ção da resposta àquelas drogas dependeu do tem-
po de contato do íleo com a Ach; atingindo um
máximo aos 7 min, quando se observa aumento do
componente tônico da contração. Em concordância
com estas observações, verificamos que as res-
postas máximas ã PGE2 e 5-HT foram as mais afe-
tadas pelo aumento da (Na 1 interno (provocado
pelo tratamento com ouabaina) ou pela redução
da íNa+) externo. Nossos resultados sugerem
que o gradiente de Na+ é continuamente aumen-
tado durante o contato com Ach sendo responsá-
vel pelo componente tônico tardio e pela forte
inibição das respostas subsequentes a doses
máximas de 5-HT e PGE^-

Auxílios Financeiros: FAPESP, FINEP e CNPq.
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PAPEL DO GRADIENTE DE SÕDIO NA CONTRAÇÃO DO
TLEO DE COBAIA INDUZIDA POR AGONISTAS. Viviane
L.A. Nouailhetas, Suma I. Shimuta, Valderez B.
Valero, Alice T. Ferreira, Antonio C. M. Paiva
e Therezinha B. Paiva. Departamento de Biofísi-
ca, Escola Paulista de Medicina, C P . 20.388,
04034 São Paulo, S.P.

0 contato prolongado do Tleo de cobaia com
acetilcolina (5,5 yM) ou histamina (2 yM) induz,
além dos componentes fásico e tônico da respos-
ta, um terceiro componente (tônico tardio) ca-
racterizado por aumento gradual do tônus a um
novo nível, o qual poderia resultar da redução
do gradiente de sódio, já que estes agonistas
aumentam o influxo desse Ton. Em vista disso
estudamos o efeito da redução do (Na ) para 80 nfl
sobre a contração isométrica induzida por aque-
les agonistas e sobre o potencial de membrana,
registrado pela técnica de "sucrose-gap". Ob-
servamos inicialmente uma hi perpolari zaî íu
(3-4 mV} associada a redução parcial do compo-
nente fasico da contração. Após 30 min de equi-
líbrio a membrana apresentou-se despolarizada ,
o componente fásico totalmente recuperado e o
tônico aumentado, com a relação fâsica/tônica
semelhante à relação fásica/tônica tardia ob-
tida em meio normal. A redução do (Na+)durante
a ocorrência dos componentes tônico ou tônico
tardio, ocasionou contração ou relaxamento par-
cial do órgão respectivamente, embora níveis de
despolarização inferiores, mas semelhantes, de-
vam ter ocorrido em ambas situações^ Estes re-
sultados indicam que o componente fasico da con-
tração é dependente do potencial, enquanto que
a amplitude do tônico é modulada pelo gradiente
de sódio, provavelmente por estar interferindo
no ritmo de troca Na-Ca através da membrana.

Auxílio Financeiro: FAPESP, FINEP e CNPq.
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PARALELISMO ENTRE OS EFEITOS DA ATRQPINA E DA
REDUÇÃO DO NA+ EXTERNO NÇ ILEO ISOLADO DE COBA-
IA. Suma I. Shimuta, Viviane L.A. Nouailhetas,
Valderez B. Valero, Antonio C. M. Paiva e The-
rezinha B. Paiva. Departamento de Biofísica,
Escola Paulista de Medicina, C P . 20.388, 04034
São Paulo, S.P.

A relação entre os componentes fasico e tô-
nico das respostas do Tleo de cobaia induzidas
pelos agonistas em meio contendo baixa (Na + )
(80 mM) é semelhante aquela observada em pre-
sença de atropina (1,7 uM) em meio normal, indi-
cando que a atropina poderia estar alterando o
influxo de Na através da membrana. Assim, es-
tudamos o efeito da adição de atropina antes e
agós o desenvolvimento dos componentes tônico e
tônico tardio da contração induzida pela hista-
mina. Os mesmos experimentos foram feitos em
meio contendo baixa (Na). A adição da atropina
ou redução da (Na) causou relaxamento seguido
de contração transiente. Apôs 30 min de equi-
líbrio do órgão nestas condições, observou-se
baixa despolarização, mas o tônus continuou re-
laxado. A resposta do órgão induzida por his-
tamina, minutos apôs a adição de atropina ou re-
dução da (Na), apresentou inibição parcial do
componente fasico. Entretanto, após tratamento
prolongado (30 min) nestas duas condições a^
resposta do Órgão apresentou o^componente fãsi-
co totalmente recuperado e o tônico aumentado.
A redução da (Na) ou a adição de atropina du-
rante o desenvolvimento do componente tônico ou
tônico tardio da resposta induzida pela hista-
mina causou contraç&o ou relaxamento parcial do
órgão, respectivamente. 0 paralelismo entre os
efeitos induzidos pela adição de atropina ou re-
dução da (Na) indica que a atropina, além do seu
efeito anti-muscarínico, é capaz de reduzir o
gradiente de sódio através da membrana.

Auxílio Financeiro: FAPESP, FINEP e CNPq
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SPECIFIC LABELING OF A SINGLE THIOL RESIDUE IN SARCO-
PLASMIC RETICULUM ATPase BY PYRENE MALEIMIDE. Eleonora
Kurtenbach and Sergio Verjovski-Almeida itepartment of
Biochemistry, Federal University of Rio de Janeiro,
21910 Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

Sarcoplasmic reticulum ATPase purified from the
skeletal muscle microssomal fraction can be selectively
lebeled by N-1-pyrene maleimide (NPM). The label reacts
specifically with one mol thiol residues per mol ATPase
in the range of concentrations from 0.1 to 1.5 pM NPM,
independent of the ratio protein/lable, which was varied
from as low as 1/100 up to 1/1 on a molar basis. The
apparent affinity for NPM is "0.3 pM. The rate of
labeling exhibits two components, a fast one completed
within 2-3 min and a slow one which lasts up to 120 min.
The fast component can be eliminated by the presence of
5 mM ATP in the labeling medium, which however does not
affect the maximal level of labeling. On the other hand
inclusion of 20 mM Pi~Mg in the presence of EGTA greatly
enhances the fast component and exposes an additional
thiol residue. The probe appears to react with the thiol
residues of the catalytic site of the enzyme. The
fluorescence quenching of the pyrene-ATPase adduct with
acrylatnide and Cesium ions was studied to determine the
access of these hydrophilic quenchers to the probe on
the enzyme. Quenching in the presence of EGTA was less
effective than in the presence of 100 yM Ca2+, revealing
that in the presence of EGTA the probe is less exposed
to the solvent. This is in line with the view that upon
saturation of the high affinity Ca2+ sites the ATPase
undergoes a conformational change which exposes its
Catalytic site to the medium solvent.

Supported by CNPq-FINE? (Brazil) and MDA
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ASSOCIAÇÃO MONÔMERO-DÍMERO EM Ca-ATPase MODIFICADA POR
LIGAÇÃO COVALENTE A IODO OU A PIRENO MALEIMIDA. Angela F.
Amorim, Jerson L. Silva e Sergio Verjovski-Almeida. Depar
tamento de Bioquímica-ICB da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, 21910 Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

A ATPase dependente de cálcio e magnésio do retículo
sarcoplasmático é uma proteína intrínseca de membrana, ob
tida da fração microsomal de músculo esquelético, que
quando purificada e solubilizada por detergente não iôni-
co dodeciloctaetilenoglicol monoeter (C-jEg) sofre auto-
associação monõmero-dímero (Silva, J.L. and Verjovski-Al-
meida, S. (1983) Biochemistry £2:707-716). No presente
trabalho continuamos o estudo medindo a auto-associação
da Ca-ATPase ligada a 2 a 5 moles de fosfolipideo e modi-
ficada por ligação covalente com pireno maleimida
(Py-ATPase) ou iodo radioativo (I-ATPase). Os fosfolipí-
deos foram separados da ATPase através de cromatografia,
eluíndo como mice Ias mistas de fosfolipídeo-C^Eg (-1-^
A marcação com iodo (1^31) da Ca-ATPase foi feita usando
iodo-gen em fase sólida. Duas cromatografias em Sephacryl,
uma em S-200 e outra em S-300 foram realizadas para se ob_
ter uma população de dímero de I-ATPase homogeneamente
marcada, livre de agregados inativos de ATPase e de fosfo
lipídeos, ambos marcados com alta atividade específica.
Um procedimento semelhante foi realizado para separar dí-
mero de Py-ATPase de agregados e de pireno maleimida ad-
sorvida nas micelas de C^Eg* Em ambas ATPases modifica-
das, ao se diminuir a concentração de proteína, houve
dissociação reversível para monómero. A eluição de
I-ATPase foi acompanhada por radioatividade e por fluo-
resceneia intrínseca de triptofanos e a Py-ATPase por
fluorescência de pireno. A integração das curvas de elui
ção mostrou que a radioatividade variava linearmente com
a concentração de proteína enquanto que a fluorescência
intrínseca e a fluorescência de pireno não eram lineares.

Financiado por CNPq, FINEP e MDA
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MARCAÇÃO POR FOTOAFINIDADE DIRETA COM UTP DA Ca* + , Mg*+-
ATPase DO RETÍCULO SARCOPLASMATICO. Sergio T.Ferre ira &
Sergio Verjovski-Almeida. Departamento de Bioquímica-ICB
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 21910 Rio de Ja-
neiro, RJ, Brasil.

A ATPase Ca + , Mg +-dependente do retículo sarcoplasmá
tico promove o transporte de Ca2 + livre citoplasmático
para o interior do retículo, âs custas da hidrólise de
ATP. A enzima reconhece outros nucleotídeos, tal cano UTP
como substrato. Verificamos que a irradiação por luz UV
(254 nm) da ATPase juntamente com ( H]UTP resulta na in-
corporação do nucleotídeo radioativo na proteína. Não pii
demos detectar a ligação do nucleotídeo â proteína quan-
do utilizamos [a- 2P]ATP. Essas observações parecem con-
cordar com o fato de que o UTP sofre mudanças em seu e£
pectro de absorção no ultravioleta quando submetido â ir
radiação com luz UV de 254 nm, enquanto que o ATP não a-
presenta nenhuma mudança significativa no seu espectro
de absorção quando irradiado. A simples irradiação da
ATPase com luz UV, por outro lado, promove a rápida per-
da da atividade hidrolítica e a formação de agregados de
alto peso molecular da proteína (como pode ser visto por
eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS). A marca-
ção da ATPase pelo [3H]UTP parece estar associada à manu
tenção da forma nativa da proteína, uma vez que as condi
çôes nas quais conseguimos os melhores níveis de marca-
ção são aquelas nas quais conseguimos reduzir a formação
de agregados. Nessas condições, o nível máximo de incor-
poração do [3H]UTP obtido ê de 0,6-0,8 nmol/mg proteína.
Tentaremos, em seguida, correlacionar este nível de mar-,
cação com o número de sítios fosforiláveis na enzima a-
pós a irradiação com luz UV. Em parelelo, estão sendo
feitas eletrofoieses da proteína marcada que serão segui-
das de autoradiografia e/ou contagem de fatias do gel p£
ra melhor demonstrar que a marcação está associada â ban
da de PM 100 000 da ATPase, que em nossa preparação purT
ficada de retículo sarcoplasmático representa cerca de
98Z da proteína total.

Financiado por:CNPq, FINEP e MDA
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CARACTERIZAÇÃO CINÊTICA DO S'-ARILAZIDO-ATP COMO SUBSTRA
TO DA ATPase DO RETÍCULO SARCOPLASMÂTICO. Paulo Cesar
Carvalho-Alves, Célia Regina G. de Oliveira e Sergio Ve£
jovski-Almeida. Departamento de Bioquímica-ICB da Unive£
sidade Federal do Rio de Janeiro, 21910 Rio de Janeiro,
RJ, Brasil

A (Ca2+ + Mg +)ATPase do retículo sarcoplasmático é
constituída por um único tipo de cadeia polipeptídica de
PM estimado em cerca de 100.000. Embora a cinêtica do
transporte de cálcio ãs custas da hidrólise do ATP
promovido por esta enzima esteja bem estudada, não se
conhece seu possível estado oligomérico na membrana. 0
efeito regulador do ATP sobre a constante catalítica da
enzima tem sido atribuído por muitos pesquisadores ã in
teração entre subunidades, porem nada afasta a possibi-
lidade de existência de um sítio regulador no monomero
de ATPase distinto do sítio catalítico. 0 uso de análo-
gos de ATP fotoativáveis tem se mostrado como um instru-
mento útil para a caracterização de sítios catalíticos.
Sendo assim sintetizamos em nosso laboratório o 3'-aril-
azido-ATP que na presença de luz visível é capaz de ge-
rar um radical nitreno altamente reativo. Desta forma se
ria possível incorporá-lo covalentemente ã molécula de
ATPase, mapeando â seguir seus sítios para nucleotídeos.
Nossos resultados indicam que o arilazido-ATP é capaz de
inativar irreversívelmente a atividade ATPásica desta en
zima quando iluminados com luz visível. Tal inativação ~e
protegida pela presença de ATP durante a iluminação. 0
arilazido-ATP é hidrolisado pela ATPase na presença de
cálcio, quando mantido no escuro. Atua também como um i-
nibidor competitivo da hidrólise do ATP, ainda no escuro,
Estes dados indicam que o análogo é reconhecido pelo sí-
tio catalítico da enzima. 0 próximo passo deverá ser o
mapeamento e localização dos sítios de fixação do análo-l
gO, quando iluminado na presença da enzima.

Financiado por CNPq, FINEP e MDA
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ESTUDO COMPARATIVO DA(Ca + Mg ) ATPase DO RETÍCU
LO SARCOPLASMÂTICO NA PRESENÇA E NA AUSÊNCIA DE
TRITON X 100. Orlando B. Martins e Leopoldo de Méis
Departamento de Bioquímica, ICB, CCS, UFRJ.

O objetivo deste trabalho é estudarmos a
* + Mg ) ATPase do retículo sarcoplasma

tico tanto na sua estrutura nativa quanto s£
lubilizada com Triton X-100. Nossos resulta-
dos demonstram que as reações no sentido da
hidrõlise de ATP se apresentam estimuladas
quando a enzima se encontra na forma solúvel.
Por outro lado a capacidade de sintetizar ATP,
observada quando a ATPase se encontra inseri-
da na membrana, é abolida por completo na
ATPase solubilizada. Uma perfeita interação da
ATPase com os lipídeos da membrana parece po£
tanto ser imprescindível para sintetizar ATP
embora nao o seja para a atividade hidrolí-
tica. 0 fato de que as reações parciais en-
volvidas na síntese de ATP (fosforilação por
Pi, afinidade por cálcio e sensibilidade ao
ADP) não se apresentem alteradas na enzima
solubilizada, sugere que unidírecionalidade
no funcionamento da ATPase e provocada pela
rápida conversão da forma enzimatica fosfo-
rilável por Pi na forma fosforilavel por ATP.

Agencias Financiadoras: FINEP e CNPq
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TRANSPORTE DE Sr2+ e Ca POR VESÍCULAS DO RETÍCULO SAR
COPLASMÂTICO DE MÚSCULO ESQUELÉTICO. Horlcio Guimarães
Motta, Ma. Piedade P. Saiide e Lemos e Leopoldo de Méis.
Depto. de Bioquímica, Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ.

As vesículas de retlculo sarcoplasmãtico (VRS) retém
a propriedade de acumular Ca às custas da hidrolisede
ATP. Alem do Ca , as VRS podem acumular Sr2+. As dife-
rentes etapas do ciclo catalítico da ATPase de VRS mos-
tram algumas diferenças entre, Sr2+ e Ca2+ que nos for-
necem evidencias não apenas sobre o mecanismo de trans-
porte mas também como se da a transduçao de energia. As
VRS são obtidas da fração mi cr o somai de músculo esqueljé
tico. Foi usado filtração em millipore 0.45pm para sep£
ração de VPS do meio de reação. Usou-se ("í-^?) ATP pa-
ra determinação da atividade ATPasica e para a medida de
fosfato ligado ã enzima. Foi usado (-*2P) Pi para as medj^
das de fosforilação por Pi e síntese de ATP. A ATPase de
VRS apresenta uma atividade dependente de MgCl2 e de Sr2+

#
0 Mg2+ parece ser essencial apenas em etapas posteriores
ã fosforilação por ATP. A acumulação de Sr por VRS, na
ausência de agente precipitante e significativamente mai^
or do qje a acumulação de Ca2+. VRS tratadas com ionofo-
ro X537A são incapazes de catalisar a troca ATP = Pi
quando em presença de Sr2+. Nestas condições não ocorre
fosforilação de VRS por Pi pois o Sr2+ compete com o Mg2

pelo sítio deste cation. 0 efluxo de Sr2+ de VRS previa-
mente carregadas não é ativado por ADP. A síntese de ATP
que acompanha o efluxo de Ca2+ dependente de ADP não
ocorre com VRS carregadas com Sr2+. Concluimos que o gra
diente de Sr2+ e energeticamente inefetivo e que a trans_
dução de energia depende do cation usado no carregamento.

Órgãos Finaciadores: FINEP,CNPq.
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CALCIUM CONTROL OF PASSIVE PERMEABILITY TO CALCIUM IN
SARCOPLASMIC RETICULUM VESICLES. Martha M. Sorenson.
0ept. of Neurology, Columbia University, New York; and
Dept9 de Bioquímica, C.C.S., Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ.

Calcium efflux from sarcoplasmic reticulum vesicles
equilibrated with 1 - lOOmM CaCl2 in the absence of ATP
has two apparently first order components. The two com-
ponents may represent two populations of sarcoplasmic
reticulum vesicles that differ in passive permeability
to Ca . The rate constant for the smaller, faster com-
ponent of efflux (k-0.5min"') is not affected by chang-
ing the concentration of Ca either inside or outside
the vesicles. The rate constant of the larger, slower
component (k-0.05min~') is also unaffected by changes in
internal Ca++ concentration. However, the passive perme-
ability of this population of vesicles seems to be regu-
lated by external, high-affinity Ca binding sites:
external Ca++ reduces the rate constant of the slow com-
ponent 6 to 10 fold compared to that measured in the
presence of lOmM EGTA. The inhibition by external Ca + +

is characterized by cooperative interaction between two
sites with an apparent Kd of 5.3 x 10"

6M.
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DISSOCIATION OF NADP*-STIMULATED MITOCHONDRIAL
Ca2+EFFLUX FROM SWELLING AND MEMBRANE DAMAGE
A.E.Vercesi.Dept.de Bioquímica, Instituto de
Biologia,Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, SP.

2+
It has been shown that Ca efflux from rej.

piring liver mitochondria is promoted by the
oxidized steady state of mitochondrial NADP,
whereas Ca*+retention is favored by a more re-
duced state. In a high sucrose medium NADP+-
-stimulated Ca^+efflux from mitochondria is
irreversible and is accompanied by large amplj.
tude mitochondrial swelling and membrane dama-
ge. If sucrose is partially replaced by polye-
thylene glycol (Mws 1000) as osmolar supporting
medium, Ca*+ efflux is still stimulated by
NAD(P) but mitochondrial swelling is elimina-
ted. Other experiments in a high sucrose raediun
showed that the lag phase between NAD(P)H oxi-
dation and the beginning of net Ca^+ efflux
decreases with increasing temperature. At 37°C
Ca efflux precedes mitochondrial swelling even
in a high sucrose medium, showing that the mi-
tochondrial damage as reflected by large ampU
tude swelling is not obligatory for Ca^+efflux
induced by the oxidized state of mitochondrial
NAD(P)+. If a high sucrose medium is suplemen-
ted with 20 raM potassium acetate, longer peri-
ods of Ca^+ release can be observed before the
appearance of swelling. Under these experimen-
tal conditions the release of Ca^ + can be com-
pletely reversed if the re-reduction of NAD(P)*
is brought by the addition of the reductants
3-hydroxybutyrate + isocitrate.

Supported in part by FAPESP GRANT (83/1760-1)
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ON THE MECHANISM OF NADP -INDUCED Ca EFFLUX
FROM MITOCHONDRIA. Lucia P . S . A i r o l d i and A.E.
Verces i . Departamento de B ioqu ímica»Ins t i tu to
de Biologia» Universidade Estadual de Camp^
nas, SP.

2*
Ca enters energized mitochondria elec

trophoreticaly, in response to the electrical
potential (A\|>) developed across the inner mem
brane by respiration or ATP hydrolysis. This
communication reports that the steady state
concentration of extrami tochondrial Ca decre_
ases by increasing the membrane potential
when the rate of electron flow through cyto
chrome oxidase with ascorbate + TMPD was pro
gressively increased. In the presence of ace
toacetate, an oxidant of mitochondrial pyridT
ne nucleotides, the membrane potential was
lower than in control experiments and the
steady state concentration of external Ca
was consequently higher. This effect was much
more pronounced at lower rates of TMPD oxida-
tion, condition under which NADP (not NAD) is
more oxidized (Vercesi,A.E. and Lehninger,A.L.
J.Biol.Chem. in press ) . Re-reduction of pyri
dine nucleotides by the addition of isocitra"
te + fcJ-hydroxybutyrate rapidly and completely
reversed the effect of acetoacetate on both
membrane potential and Ca2+ flux. It is still
uncertain whether the decrease in membrane po_
tential induced by acetoacetate in the presen
ce of low extramitochondrial free Ca2*(pM ran
ge) is completely explained by the dissipa
tion of energy due to an increased rate 9+°*^
Ca^ cycling across the membrane via a Ca /
2H antiporter or tbg decrease in membrane po_
tential precedes Ca efflux taking place ~
through the reversal of the electrophoretic
uniporter.

Supported in part by FAPESP Grant(83/1760-1)
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CARACTERÍSTICAS CINETICAS DA (Ca.Mg)ATPASE DE RETICULO
SARCOPLASMATICO CARDÍACO DE RATOS TRATADOS COM ISOPROTE-
RENOL. Francisco A.Leone, Carlos Curti e Jose A.M. Oli-
veira. Departamento de Química da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, SP.

Atualmente é bem conhecido o fato de que, em
grandes doses, as catecolaminas provocam necrose do mio-
cardio. Os mecanismos propostos para explicar essa ação
incluem 1) aumento dos níveis de cAMP, 2) sobrecarga de
Ca^+ intracelular, 3) exaustão de fosfatos de alta ener-
gia. No presente trabalho foram estudadas algumas carac-
terísticas da (Ca, Mg)ATPase de R.S. cardíaco de ratos
tratados com isoproterenol. 0 R.S. cardíaco foi prepara-
do de acordo com o método de Rossi et al.(J. Biol.Chem .
254: 2302-2307, 1979)utilizando ratos normais e ratos in
jetados intraperitonialmente com isoproterenol (170 mg 7
Kg). A dependência da atividade p-nitrofenilfosfatãsica
(PNFFásica) em relação ã concentração de p-nitrofenilfos^
fato (PNFF), realizada em Tris-maleato 20 mM pH 6,8 con-
tendo KC1 100 mM, NaN3 5 mM e MgCl» 10 mM revelou uma mu
dança na cooperati vidade dos sítios PNFF bem como um au-
mento de aproximadamente duas vezes na constante de afi-
nidade aparente, nos ratos injetados. Resultados seme;
lhantes foram obtidos na estimulação da atividade PNFFá-
sica pelos Tons Mg2+ embora a fixação estequiometrica
desse ligante foi semelhante em ambos os casos (0,3 ymol
Mg z + /ug proteína microsomal). Nas preparações obtidas
de ratos injetados não foi mais observada a ação inibi to
ria da azida de sodio.Esses resultados indicam que o is£
proterenol não afeta significativamente as propriedades
cinéticas da (Ca,Mg)ATPase do R.S. cardíaco de ratos.

FAPESP (79/470), CNPq (40-3741/82).
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IHIBIÇAO PELO Ba 2* DA ATIVIDADE (Ha* - K+)
ATPase-Mg2+ DEPENDENTE EH MEMBRANAS DO ELETRO
CI TO DO Electrophorus elect ri eus (ú). C. Soml?
& A. Hassõn-VolocFI Institute de BiofTsl ca,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, R.J.

2+No presente trabalho o Ion Ba foi estuda
dó em relação a atividade (Na+- K+)ATPase-M^T

dependente (uMoles Pi liberados/mg ptn/h) em
frações de membranas condutores e slnápticas
correspondentes is faces não inervada e fner-
vada designadas P2 e P* (Somlô et ai. - Cell
TIss. Res., 185:115» 1977). Ambas as frações
apresentam atividade (Na+-K+) ATPase-Mg2+ de-
pendente elevada e em P3 é marcante o enrique_
cimento da atividade AChE, característica de
membrana pós-siniptica. Albers e Koval (Life
Sciences - 5:20$, 1967) demonstraram que a a-
tividade da (Na+- K+) ATPase semipurificada ê
inibida em 50% pelo cálcio (6 x Í O ^ M ) . Por
outro lado, o barlo tem um efeito análogo ao
cálcio e sua ação inibidora em canais de K+

do eletrõeito foi descrita por Ruiz Manresa
et ai. (J. Gen. Physiol., 55^33, 1970).
flcou-se para P2 e P3 ínlbíção pel *
concentrações de 5 x 10"5 a 10*' M quando o
efeito era máximo (98%). 0 estudo cfnêtlco do

2

) . ĵ
o Ba*"*" na?

á m o ( 9 % ) . 0 studo c n ê t
efeito do Mg2+ na enzima apresentou para p2>f
P3 valores de Km aparentes de 1,20 e 1,05x10*71
(Ctneweaver e Burk). Em relação ao Mg«+, o ton
Ba2* apresentou clnátfca do tipo mlxto para
e competitivo para P3 e oi K'm aparentes fo-
ram de 1,89 • 3,51 x 10~3 M (Llneweaver e
Bur») respectivamente.

Auxílios Financeiros: FINEP, CEPG e CNPq.
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HIGH AND LOW AFFINITY Ca*+-BINDING SITES IN Ca*+-ATFase
FROh RABBIT KIDNEY PROXIMAL TUBULES. Lea Nachbin, Ed is son
Morgado Jr., Eliane de Dios Abad and Adalberto Vieyra.
Depto.Bioquimica-ICB,UFRJ, Rio de Janeiro, RJ.

Characteristics of Ca + uptake were studied in a
vesicular preparation of proximal tubule plasma membranes
from rabbit kidney and compared to the properties of
native and solubilized Ca2+-ATPase. The kinetics of the
ATP-dependent Ca + accumulation unveiled two components:
one of high affinity and low capacity, operative in the
range of cytosolic Ca + activity (Km=1.76yM), and one of
low affinity (Km=251yM) and high capacity , which may

2.
become operative at abnormally high cytosolic Ca +

2concentrations. The Ca + dependence of ATP hydrolysis by
native and solubilized enzyme was similar to that
observed for Ca + uptake. In addition, with solubilized
enzyme, mi 11imolar concentrations of Ca + inhibited Ca2 +

-stimulated ATP hydrolysis with an ÍQ.5 •* 2.5 mM. This
indicates that peritubular Ca + concentration may play
a role in the modulation of renal Ca2+-ATPase activity
and active Ca2+ transport across the tubular epithelium.

Supported by : CNPq, FINEP e CEPG
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Na+ INHIBITION OF Ca* + UPTAKE IN VESICULAR MEMBRANE
PREPARATIONS FROM KIDNEY PROXIMAL TUBULES IS REVERSED
BY OUABAIN AND AN ATP-REGENERATING SYSTEM. Lúcia de Mo-
raes and Adalberto Vieyra. Depto.Bioquímica-ICB,UFRJ,
Rio de Janeiro, RJ.

When Na phosphate instead of K phosphate was used as
a precipitating agent, a significant (50%) decrease in
Ca + uptake was observed. This inhibition disappeared
when ouabain was added to the medium. An explanation
for this finding might be that ouabain inhibits the
(Na+-K+)ATPase also present in the vesicular preparation,
preventing the diminution of the ATP concentration and
hindering the accumulation of ADP. The addition of
phospho(enol)-pyruvate and pyruvate kinase, which removes
ADP from the medium, also stimulated Ca "*" transport
indicating that the inhibitory effect of Na+ may be due
to the accumulation of ADP in the medium. In the absence
of the ATP-regenerating system, the addition of
exogenous ADP inhibited Ca uptake. This effect was
more pronounced at subsaturating ATP concentrations. It
is suggested that competition between ADP and ATP for a
nucleotide binding site in Ca +-ATPase, may be
responsible for the inhibition of Ca + accumulation in
an initial step of Ca + transport cycle.

Supported by: CNPq, FINEP and CEPG
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IS A Ca +/H+ ANTIPORTER MECHANISM INVOLVED IN Ca* +

TRANSPORT ACROSS KIDNEY PROXIMAL TUBULES? Lúcia de Mo-
raes and Adalberto Vieyra. Depto.Bioquimica-ICB,UFRJ,
Rio de Janeiro, RJ.

ATP-dependent Ca accumulation by vesicles derived
from rabbit kidney proximal tubules was increased in the
presence of phosphate (Pi). This anion did not affect
Ca -ATPase activity. Pi increased steady-state Ca +

uptake in a dose-dependent manner. The maximal effect
was attained in the presence of 80 mM Pi both at pH 7
and 8. The accumulation profile shifted from a
sigmoidal dependence on Pi concentration at pH 8 to a
hyperbolic dependence when the pH was lowered to 7.
It is possible that an alkaline pH the diffusion of the
predominant HPO, form is more restricted than that of
H?PO, leading to less Pi accumulated inside the
vesicles. On the other hand, assymetrical distribution
of diferent forms of Pi between medium and intra-
vesicular space may change Ca + uptake by altering
downhill diffusion potentials or by partial compensation
of charge transfer via a Ca +/H+ antiporter mechanism.
Evidence that these factors may be involved, emerged
from the data showing that Ca + uptake in K+-phosphate
media was markedly decreased in the presence of
valinomycin and was abolished by FCCP, which increases
permeability to protons.

Supported by: CNPq, FINEP and CEPG
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INHIBITION OP OXTDATIVE PHOSPHORYLATION IN IS£
LATED LIVER MITOCHONDRIA BY INTRAMITOCHONDRIAL
Sr2*. Mareia M.Fagian and A.E.Vercesi. Dept.
Bioquímica, Instituto de Biologia, Universida*
de Estadual de Campinas, Campinas, SP.

2 +
Accumulation of Ca by mitochondria from

some tumor cells is reported to inhibit oxida-
tive phosphorylation. We found that oxidative
phosphorylation in mitochondria isolated from
rat normal livers is also inhibited by matrix
Ca2+or Sr2+. Since Ca2+but not Sr2+ at the con
centrations sufficient to inhibit oxidative
phosphorylation affects other properties of
liver mitochondria the study of this mechanism
was approached by the use of Sr2+. It is shown
that respiration, phosphate transport and the
capacity to generate an electrochemical H+ gra
dient were not affected after oxidative phos-
phorylation was completely inhibited by Sr2+,
since a subsequent addition of the ion was
followed by its accumulation and stimulation
of respiration. Addition of FCCP also produced
a normal stimulation of electron transport.
Addition of ATP+Mg2+ did not remove or prevent
the inhibition by Sr2+in contrast to results
reported for tumor mitochondria. The inhibit
tion was decreased by increasing the concen-
tration of medium phosphate or by increasing
the pH from 6.8 up to 7.4. Titration of oxida-
tive phosphorylation with carboxyatractylate
and oligomycin indicated that the rate of ADP
phosphorylation was limited by the concentra-
tion of substrates (ADP or Pi) in the matrix
when phosphorylation was 50% inhibited by Sr2+.
these results strongly indicates that the
decrease in matrix free phosphate due to stro£
tium phosphate precipitation in responsible ~~
for the inhibition of phosphorylation.

Supported in part by FAPESP Grant (83/1760-1)

* Bolsista da CAPES
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BIOCHEMICAL PROPERTIES OF ISOLATED CABBAGE MI-
TOCHONDRIA, lone S.Martins and A.E.Vercesi . De
partamento de Bioquímica, I n s t i t u t o de Biolo -
g ia , Universidade Estadual de Campinas,Campi -
nas, SP.

Plant mitochondria from the white leaves
of cabbage (Brassica oleracea var. capitata)we_
re prepared by a simple procedure following a
control led sonication treatment of the t i s sue
homogenate in cold medium containing 500 mM
mannitol, 1 mM EGTA, 0.1Z BSA and 60 mM phosph£
te buffer pH 7 . 6 . These mitochondria were found
to s tab l i sh and sustain a high e l e c t r i c a l mem
brane potent ia l (AiJ>« 160 mV) in response to
substrate oxidation or ATP hydrolys i s . The mem
brane potent ia l was measured spectrophotometrT
c a l l y using safranine as colored e x t r i n s i c pr7>
be in experiments in which valinomycin was used
to bring K+ d is tr ibut ion across the mitochon - ,
drial membrane up to the electrochemical equi-
librium potent ia l (K.E.0.AKERMAN and M.K.F. -
WIKSTROM, FEBS Lett . 68 ,191 ,1976) . Respiratory
control and ADP/0 rat ios of ~4 and 1.6, respec
t i v e l y , were found for succinate oxidation whT
le values of ~5 and-2.3 were found for the oxlT
dation of ma late + glutamate. Oxidation of exi
dogenous NADH was 20% res i s tant to rotenone
but only 10% res i s tant to antimycin-A. No cya-
n ide -res i s tant respirat ion was observed. 0xid£
t ive phosphorylation was completely inhibited
by low concentrations of oligomycin and carbo-
xyatracty late , In spi te of the high e l e c t r i c a l
membrane potent ia l developed by these mitochon
dria upon energ izat ion , they were completely ~"
inactive in respiration-coupled Ca accumula-
tion in contrast to properties of most mammal
mitochondria.

Supported in part by FAPESP Grant (83/1760-1)
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SlNTESE DE PIROFOSFATO NA LUZ POR CROMATÕFOROS DE RHODOS
RIRILLUM RUBRUM. Leopoldo de Méis e Maria Isabel Behrens.
Departamento de Bioquímica, Instituto de Ciências Bioroé-
dicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

Os cromatóforos de Rhodospirillum rubrum contêm uma
pirofosfatase de membrana que sintetisa pirofosfato (PPi)
utilizando o gradiente eletroquímico de H + induzido pela
luz. 0 mecanismo de utilização do gradiente para a sínte_
se de PPi nao é conhecido. Neste trabalho estudamos a
síntese de PPi na luz por cromatóforos isolados de Rhodo£
pirillum rubrum. Os cromatóforos foram isolados por cen-
trifugação diferencial apôs sonicação das bactérias em
tampão Tris HC1 10 mM pH 7,5. Os cromatóforos foram ilu-
minados com luz branca (7-10 watt/m^) e a síntese de PPi
foi medida pela formação de PPi radioativo a partir de
32pí. A iluminação dos cromatóforos induz uma síntese rã
pida de PPi que alcança 14-20 nmoles de PPi/mg de bacte-
rioclorofila. Este nível se mantêm por até 4 min e desce
rapidamente ao se desligar a luz. A quantidade de PPi
sintetizada depende do pH e das concentrações de Pi e
MgCl.2 no m e ^ ° * A síntese maxima se obteve a pH 7.8 e
20 mM MgCl2 alcançando concentrações no meio de 1,4 a
2 JJM PPi com 6 mM Pi, independente da concentração de cro
matõforos. Á Keq para a hídrólise de PPi é portanto de
18 a 25 M e o A G© de -1,7 a -1,9 kcal/mol. A concentra-
ção de Mg++ não afeta a velocidade de síntese de PPi e
sim o nível de equilíbrio alcançado. Na presença de piro
fosfatase solúvel no meio de reação não se observa acumu
Io de PPi na luz. Os valores de Keq e A G° da síntese
de PPi por cromatóforos na luz, são similares aos ooti-
dos com pirofosfatase solúvel na presença de solventes
orgânicos. Os resultados sugerem que a síntese de PPi
ocorre no interior do cromatóforo e que a concentração
de PPi se equilibra com a solução exterior. A síntese de
PPi seria promovida por uma diminuição de Kgq da reação
de hidrólise do PPi. Esta diminuição talvez esteja asso-
ciada a uma diminuição de atividade da H«0 no interior
4o cromatóforo.

Órgãos Financiadores: FINEP,CNPq
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PHOSPHOROLYSIS OF ACETYL PHOSPHATE BY ORTHOPHOSPHATE
WITH ENERGY CONSERVATION IN THE PHOSPHOANHYDRIDE
LINKAGE OF PYROPHOSPHATE. José Roberto Meyer-Fernandes,
Octávio Bateman Hippertt da Gama and Adalberto Vieyra.
Depto.Bioquimica-ICB,UFRJ, Rio de Janeiro, RJ.

Nucleophilic displacements on phosphorylated
compounds are involved in a wide variety of enzymic and
nonenzymatic phosphoryl transfer reactions. In the
reaction of acetylphosphate (AcP) with water, the
chemical energy of acyl phosphate bond is dissipated to
the medium. In this work the metal-catalyzed
phosphorolysis of AcP by orthophosphate (Pi) giving
pyrophpsphate (PPi) is described:

As the result of nucleopholic attack by Pi, the chemical
energy of acyl phosphate linkage is conserved in the
phosphoanhydride bond of the PPi molecule. The formation
of PPi from AcP was detected in aqueous media and
enhanced by dimethyl sulfoxide (Me.SO). The reaction had
an absolute requirement for divalent cations, the rate
constant of phosphorolysis being dependent upon the
specific metal ions,metal ion concentrations, temperature
and pH. The amount of PPi formed depended of both the
AcP and Pi concentrations but it was not affected by
large variations of ionic strenght. When Me_SO was
omitted there was no detectable phosphorolysis without
added metal, but its rate was increased by calcium and
strontium. In magnesium-containing media the formation of
PPi sharply increased above 50% (v/v) Me SO and at pH
above 7. The entropy of activation was large.and
regative in the presence of Me2S0 and both Mg

 + and Ca +,
whereas becames positive when Me^SO was omitted. In the
first case the nucleophile appears to be involved in the
rate limiting step. In the latter case, AcP could be
broken into acetate and metaphosphate (P0 ~ ) , prior the
attack of Pi by the very reactive "POS" to give PPi.

Supported by:CNPq, FINEP and CEPG
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TRANSPORTE DE H + A pH LUMINAL CONSTANTE EM TÜBULOS PROXI-
MAIS. G. Malnic, M. Mello Aires, A.C. Cassola, A.G. Lopes
e G. Giebisch. Depto. de Fisiologia e Biofísica, Inst.
Ciências Biomedicas, USP, São Paulo, SP.

No túbulo renal "in vivo", o processo de acidificaçao
ocorre por adição continua de carga tubular de base a um
epitélio secretor de íons H+. Esta carga provem da fil-
traçao glomerular de bases como o NaHC03, dependendo pois
do equilíbrio ãcido-básico do animal como um todo. Afim
de estudar este processo independentemente da carga fil-
trada, mas ao mesmo tempo mantendo carga contínua de base
ou ácido ao epitelio, desenvolvemos método que permite
injetar íons 0H~ ou H + na luz tubular por meio de circui-
to eletrônico capaz de ajustar o pH tubular ao valor de-
sejado ("pH-stat"). Ions OH* são injetados passando cor-
rente por microeletrodo de antimonio, que por reação ele-
troquímica formam 0H~ em sua ponta quando esta é tornada
negativa. Ions H+ são liberados da ponta de microeletro-
dos tipo Ling-Gerard preenchidos com HC1 1 N. Como esta
injeção é feita em um ponto e a condutancia do epitelio
a estes íons e alta, o pH i mantido constante em região
limitada, daí decaindo ao longo do segmento perfundido.
Em conseqüência, aplicou-se procedimento análogo à análi-
se de cabos para avaliar os resultados obtidos. A constan
te de espaço do túbulo proximal para injeção de 0H~, em
termos de decaimento de pH, foi de 15.9/um (n*13), e para
injeção de H+, de 17.1 yum (n*4) , valores estes que não
diferem significantemente. 0 valor equivalente à condu-
tancia efetiva, I/A pH, em que I é a corrente iônica in-
jetada e A pH ê a variação de pH causada, foi de
67.4 +_ 9.81 (n«17) nA/pH durante injeção de 0H~, e de
21.3 + 1.88 (n-16) nA/pH durante injeção de H+. Com base
nestes dados, pode-se calcular a condutancia do fluido
tubular, que foi da ordem daquela de uma solução de fos-
fato 2 mM, equivalente a usada nestes experimentos. Por-
tanto, o íon fosfato deve funcionar como carregador de
H ou 0H~ neste meio. Os dados obtidos mostram as difi-
culdades para aplicar a técnica de "pH-stat" a tHbulos
renais, e sugerem a aplicação da analise de cabos para
resolve-Ias.
Apoio de FINEP e FAPESP
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MICROELETRÓDIO SENSÍVEL À pCO PARA MEDIDAS NA CÓRTEX RE
NAJL. Margarida de Mello Aires e Gerhard Malnic. Dept. de
Fisiologia e Biofísica, Instituto de Ciências Bioméd^
cas, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.

Com o intuito de contribuir para o esclarecimento de
dados conflitantes existentes na literatura, sobre a e-
xistência ou não do equilíbrio de CO nas diferentes es
truturas da córtex renal, estamos desenvolvendo um micro
eletródio sensível a pCO baseado na modificação de pH
de uma solução interna que se equilibra com a pCO da a-
mostra através de uma membrana seletiva. Suas caracterís
ticas são: diâmetro da ponta da micropipeta externa -
5 JUÍH; espessura dá membrana permeável à CO- na ponta da
micropipeta - 10 um (adesivo silastic 732 RTV/bow Corn-
ing), diâmetro da ponta do microeletródio d« antimônio
interno para as medidas de variação do pH da solução in-
terna (25 mM NaHC0 3 + 0.9% NaCl)-4 Aim; distância deste
da mepbrana seletora - 10 jum; resistência da membrana -
6.10 _/^\_ . Em média, a variação da voltagem por déca
da de pCO,, é: ~~

34°C 24-26°C
pCO mmH 17.8 -33.9 33.9 -70.9 17.8 -33.9 33.9 -70.9
pH 8.00- 7.60 7.60- 7.40 7.75- 7.51 7.51- 7.26
slope mV 43.0 _+ 6.39 53.7 _+ 1.85 42.0 +_ 6.41 58.6 _+ 4 73
número (4) (9) (4) (4)

Dados anteriores de nosso laboratório mostram que o mi-
croeletródio de antimônio a 25°C apresenta variação de
53.7 mV/unidade de pH (4-7) e de 37.4 mV/unidade de pH
(pH 7.8). Após 8 punções em média (túbulos e capilares),
não notamos variações significantes nos slopes encontra
dos. Os tnicroeletródios têm se mostrado sensíveis às VÕ
riações de temperatura exibindo uma elevação de 1.5 mV?
°C, entre 26 e 37°C, o que é atribuído tanto à sensibiU
dade do eletródio de antimônio, como à queda da solubiH
dade de CO. com o aumento da temperatura.
FAPESP, FINEP
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UNIDADE PARA A DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DO FLUXO DE ÁGUA
MINUTO A MINUTO ATRAVÉS DE MEMBRANAS BIOLÓGICAS.
E. Sato, F. Yokoama, R. Tebechrani, J.C.T.B. Moraes (E.
P., USP) e F. Lacaz-Vieira (I.C.B., USP).

O transporte de água através de membranas epiteliais
é de fundamental importância na manutenção do equilj^
brio hídrico dos animais. 0 conhecimento detalhado dos
mecanismos envolvidos no movimento das moléculas de
água através destas estruturas, bem como dos processos
de regularão da permeabilidade à água nos epitélios,
são problemas estudados há muitas décadas, permitiri
do-se que se tenha atualmente uma visão bastante clara
dos fenômenos envolvidos no processo. Há, contudo, um
sem número de questões de ordem biofísica que ainda cji
recém de esclarecimentos, principalmente a nível dos
eventos moleculares. 0 presente trabalho apresenta o
desenvolvimento de um equipamento para a determinação
automática do fluxo de volume através de membranas epî
teliais ír± vitro isoladas e montadas entre hemicâmaras
de acrílico. Um detetor de nível aciona um astável ^
piado a um gerador de seqüência e a um contador assin-
crono. 0 gerador alimenta um motor passo-a-passo atr.£
vés de um amplifícador de potência que controla o ava£
ço do embolo de uma seringa que mantém fixo o nível no
detetor. 0 contador assíncrono aciona um conversor D-A
cuja saída é registrada eip um medidor que fornece a r̂e
presentação gráfica do fluxo de água minuto a minuto
através da membrana. 0 controle do contador é efetuado
por um seletor de tempo de amostragem, cujo tempo é se
lecionado por uma chave decimal. A unidade permite o
registro de fluxos da ordem de centésimo de microlitro.

Subvenção FAPESP e FINEP
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DIFERENÇAS ELETROCINÉTICAS ENTRE MACROFAGOS PE-
RITONEAIS DE CAMUNDONGOS ESTIMULADOS OU NÃO POR
TIOGLICOLATO. Ana Beatriz S.Souza, Fernando C.
£ Silva Filho e Wanderley de Souza. Instituto
de Biofísica da U.F.R.J., Rio de Janeiro, R.J.

Macrõfagos são fagocitos mononucleares envoi
vidos em inúmeros fenômenos de importância bio-
lógica. Sua superfície celular vem sendo alvo
de inúmeros estudos, alguns dos quais tem reve-
lado o caráter anionico desta (Santos de Souza
et ai., J.Submicroscopy Cytology, no prelo).Ma-
cro fagos (M0) foram obtidos de peritoneo de ca-
mundongos por inoculação ou não de 1 ml de meio
tioglicolato (3%). Apôs sacrifício dos animais,
suas cavidades peritoneais foram lavadas com so
lução de Hank suplementada com soro inativado e
citrato de sódio. As células eram cultivadas em
garrafas de vidro e levadas a aderir durante 2h
a 379C. Aqueles aderidos eram retirados das gar
rafas em solução salina contendo glutaraldeídoT
Apôs fixação, as células eram lavadas e ressus-
pensas em salina com força ionica e pH variados
contendo ou não, cloretos (Ca++ ou Mg**) ou sul
fatos (Ca++ ou Mg + +). A mobilidade eletroforé -
tica (MEF) de^células assim tratadas, revelou
serem os macrõfagos induzidos por tioglicolato
possuidores de um maior número de grupamentos
anionogenicos. Variações no pH da solução em
que as células encontravam-se, revelou que os
M0 normais possuem um ponto zero de MEF a pH ~
2.i* e os induzidos por tioglicolato, um ponto
zero de MEF a pH~1.8.

Financiamento: OMS, FINEP, CNPq e CEPG-UFRJ
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A ADESÃO DE TRICHOMONAS VAGINALIS A SUBSTRATO
INERTE. Fernando C. e iSilva Filho, Cezar A. E-
Lias e Wander ley cie Souza. Instituto de "BioTí
sica da U.F.R.J., Rio de Janeiro, R.J.

Trichomonas vaginalis, agente etiologico da
tricomoníase urogenital humana expressa na sua
superfície uma carga eletrocinética negativa, a
qual varia dentre cepas. As cepas Jt, Rt, e IOC
cultivadas em meio TYM ou STS, apresentam mobi-
lidades eletroforéticas de -1.019, -0.835 e
-0.906 um.s~^.V .cm, em solução isotonica de
NaCl e sacarose. Amostras destas cepas quando
inoculadas em meios recém preparados ou em PBS
e depositadas em placas de plástico (3.5X10cm)
exibiram diferentes taxas de adesão. Jt mostrou
se mais aderente que as demais. Entretanto as "*
três cepas do parasita quando levadas a aderi-
rem na presença de Ca++ ou Mg++, apresentaram
taxas de adesão acrescidas em até 20%. Resulta-
dos opostos foram observados quando os protozo-
ários eram tratados com Citocalasina B, neura -
minidase ou tripsina. Estes dados nos permitem
sugerir que a adesão de T.vaginaiis a plástico
tem a participação de sítios susceptíveis a neu
raminidase de Clostridium perfringens, e também
que elementos do citoesqueleto compostos por
actina estão envolvidos no fenc.aeno. Uma boa
correlação entre patogenicidade das cepas, ade-
sividade ao plástico e carga de superfície pode
se estabelecer.

Financiamento: FINEP, CNPq e CEPG-UFRJ.
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COMPORTAMENTO ELETROCINÉTICO DE TRITRICHOMONAS
FOETUS. Cezar A. Elias'» Fernando C. Silva Filho*,
Benedito P. Dlis Filho0, Jayme Angluster» e
Wanderley de"*5ouza*. Instituto de Biofísica' e
Instituto 3ê Microbiologiada U.F.R.J., Rio de
Janeiro, R.J.; e Depto.Farmácia e Bioquímica,
Universidade Estadual de Maringá0,Maringá, PR.

T.foetus expressa na sua superfície uma car-
ga negativa(Silva Filho et ai. J.Protozoology
2jh 551,1982).As cepas K,TR,RF,RfP e Rzm deste
parasita,foram cultivadas em meioJTYM, axenica-
mente durante 36h a 379C. Logo apôs,centrifuga-
das, lavadas e ressuspensas em solução isotoni*
ca de NaCl e sacarose (1=0.145) e levadas a de-
terminação da mobilidade eletroforética (MEF).
A cepa K apresentou um valor médio de MEF igual
a -1.058 um.s-l.V~l.cm,enquanto as demais,-1.02
<RF),-l.lftO (TR), -0.871 (RfP) e -0.98U (Rzm).
Tais valores refletem semelhanças quanto a den-
sidade de carga de superfície.Os pontos zero de
MEF, situaram-se entre pH 2.0 e 5.0,sugerindo
grande presença de grupamentos carboxílicos nas
superfícies dos parasitas.Na presença de concen.
trações variadas de MgCl2 e MgSOt* diferenças en
tre as cinco cepas foram observadas nas MEF. A
cepa K revertou sua MEF a 1M de cloreto ou sul-
fato; RF a 10-lM; Rzm a 2M; RfP a 10"2M e TR a
lO"1^. Portanto as cepas possuem diferentes
graus de exposição de grupamentos anionicos^as-
sim como taxas de afinidade diferentes ao cã -
tion, independente da espécie anionica.

Financiamento; FINEP, CNPq e CEPG-UFRJ
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INFLUÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO GENÉTICA NA EXPRES
SÂO DE UM GENE DE DIVISÃO CELULAR EM ESCHERI-
CHIA COLI K12. Luís C.S.Ferreira* e Darcy F.
Almeida**. *Departamento de Biofísica e Radio
biologia, Universidade Federal de Pernambuco,
Recife, PE. **Instituto de Biofísica, Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Ja-
neiro, RJ.

O mutante Y16 (mutação indutora de fi lamentação
termossensível, fts H) de Escherichia coli K12 foi i-
solada pela termossensibilidade no controle da divi-
são celular. Verificamos neste trabalho a influência
da composição genética da bactéria hospedeira na ex-
pressão do fenótipo mutante. Empregando o fago Pi vir
construímos clones portadores da mutação fts H com o
genótipo da linhagem AT 700. Em experimentos de trans
ferência térmica foi observado caie os transdutores em
bora nao sejam capazes de dividirem-se a 42 C nao for
mam longos filamentos multinucleados. A recuperação
de culturas mantidas a 42 C após transferência para a
temperatura permissiva na presença de cloranfenicol
mostrou padrões de crescimento significativamente di-
ferentes. Os fenótipos mutantes, liberação de enzimas
periplasmáticas e sensibilidade a agentes auelantes
persistiram, em todos os clones transduzidos obtidos.
A variação do grau da inibição da divisão celular em
função do estágio de crescimento da amostra nestes
clones foi muito menor do crue no mutante Y16. Foi fei.
ta ainda caracterização de reversões da mutação e ma-
peamento em relação a marcadores próximos. Nossos re-
sultados demonstram a acentuada influência da COTOO-
sição genética na expressão fenotípica da mutação fts
H de Escherichia coli K12.

Este trabalho recebeu apoio financeiro do: CNPa/PIG
IV proc. n9 43.83.0652 e PROPESO-UFPE.
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CARACTERIZAÇÃO DE MARCAS GENÉTICAS PLASMI-
DIAIS ENCONTRADAS EM AMOSTRAS ISOLADAS NA
CIDADE DE RECIFE. Pedro H.M. Cortez*, Tânia
I.R. Cavalcante**, Nilma C. Leal** e Luís
C S . Ferreira*. *Departamento de Biofísica e
Radiobiologia, Universidade Federal de Per-
nambuco, Recife, PE. **Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães, Recife, PE.

Foram isoladas 15 amostras de Salmonella a partir
de dois grupos de indivíduos com idade entre 6 me-
ses e 4 anos durante os anos de 1980 a 1982. Estas a-
mostras foram identificadas em 5 sototipos princi-
pais: S. derby, £5. concord, S. agona, S. blokley e S.
typhimurium. Uma analise inicial identificou a presen
ça de resistência múltipla a antibióticos em 12 amos-
tras, sendo o padrão mais freqüente a composição: Er
(eritromicina), Cfo (carbenicilina), Sm (estreptomici-
na), Cm jclorofenicol), NAL (ácido nilidíxico). A de-
terminação da concentração mínima inibitória (MIC)
mostrou níveis de resistência variando de 500 yg/ml
e 250 yg/ml (Er, NAL, Cb, Em) a 50 yg/ml (Tc). A de-
terminação da presença de herança plasmidial transmis
sível foi feita em testes qualitativos iniciais e ex-
perimentos quantitativos para a avaliação da freqüên-
cia de conjugação.Observaçôes iniciais apontaram 8 a-
mostras,entre as 15 isoladas,com capacidade de trans-
ferirem marcas de resistência a antibióticos para a
cepa receptora Escherichia coli K12 C-600 Rif*. Expe-
rimentos de conjugação durante 3 horas a 37^C mostra-
ram que estas linhagens possuíam freqüências de conju
gação variando entre 10~5 a 10""b (c.f ,u da doadora/c.
f .u dos trarisconjugantes) para as marcas Er e Cm. A
analise de cotransferência nos permitiu identificar
três grupos de ligação distintos: Er, Cb (1 linhagem),
Cb, Er,NAL,Cm (1 linhagem) e Er,Sm,Cb,NAL e Cm (6 li-
nhagens) . Os resultados até agora encontrados confir-
mam a presença de plasnídeos codificando resistência
a antibióticos nas amostras coletadas.
Este trabalho foi executado com apoio financeiro dor
FINEP conv. n9 43.83.0652; PROPESO-UFPE.
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DETECÇÃO DA ATIVIDADE MUTAGENICA EM ANTIBIÓ
TICOS ANTITUMORAIS. Rita C.C.Ferreira*, Ál-
varo A.S.F tno** e Luís C/s.Ferreira*. *De-
partamen' . de Biofísica e Radiobiologia ^
versid?:k Federal de Pernambuco,Recife, PE.
**Inpi:,tuto de Antibióticos da UFPE,Recife,PE.

v :ste trabalho verificamos a atividade mutagenica
<c oito antibióticos antitumorais isolados de dife-
-jntes espécies de Streptomyces no Instituto de An-
tibióticos da UFPE. Os antibióticos testados foram:
daunorubicina, ciclamicina, antraciclina 8744,antra-
ciclina 9965, antraciclina 8821, antraciclina 10286,
rentamicina e actinomicina D. Foi empregado o teste
de mutagenicidade bacteriano (Teste de Ames) usando
três linhagens indicadoras de Salmonella typhimurium
LT-2: TA 98, TA 100 e TA 102.Inicialmente foi feita
uma análise aualitativa onde quantidades conhecidas
de cada antibiótico eram colocadas no centro de pla-
cas seletivas semeadas com uma das linhagens indica-
doras. A linhagem TA 102 foi a que apresentou maior
número de respostas positivas frente aos diversos an
tibióticos testados. Nestes testes Qualitativos to-
dos os antibióticos testados mostraram uma atividade
mutagenica baixa e semelhante,com exceção da actino-
micina D que apresentou respostas muito baixas. Cur-
vas de atividade mutagenica foram feitas empregando-
se a linhagem TA 98 com os antibióticos daunorubici-
na e ciclamicina. Esta indicadora mostrou que a dau-
norubicina em concentrações variando entre 0,1 pg e
0,4 pg apresenta um marcante efeito mutagênico, le-
vando a um aumento de cerca de 1.000 vezes no núme-
ro de colônias revertantes por placa na concentração
mais ativa. A ciclamicina não apresentou nenhuma ati
vidade mutagenica frente esta linhagem em concentra-
ções variando entre 0,1 pg a 400 pg por placa .Nossos
resultados indicam que todos os antibióticos antitu-
morais testados apresentam atividade mutagenica bai-
xa frente a pelo menos uma das três linhagens indi-
cadoras empregados.
Este trabalho obteve apoio financeiro da PROPESO-UFPE
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EFEITO DA ARGININA SOBRE A INCORPORAÇÃO DE Ca2+
POR ILHOTAS DE LANGERHANS: MECANISMO DE AÇ&O -
Antonio C. Boschero, Phylip Lebrun, Willy J.
Malaisse e André Herchuelz. Depto de Pisiologia
e Biofísica, IB, UNICAMP, Campinas, SP, Lab de
Farmacologia e Lab de Medicina Experimental, -
Univ Livre de Bruxelas, Bélgica.

O acumulo de Ca nas células 6 é fundamen-
tal para a secreção de insulina. Esse se faz pe
Ia redução do contra-transporte Na+-Ca2+ e/ou
pela ativação das çermeabilidades ao Ca^+-sensi
vel ou insensível a voltagem. 0 presente traba-
lho teve como objetivo estudar o mecanismo pelo
qual a arginina estimula a incorporação de Ca2+
pelas células 3. Na ausência ou em presença de
5.6 mM de glicose, arginina estimulou a incor_
poração de 45Ca por ilhotas isoladas e incuba-
das durante períodos curtos de tempo. Nas mes-
mas condições experimentais, arginina induziu
aumento do efluxo de 45Ca de ilhotas previamen
te marcadas com o referido isõtopo, o qual foT
abolido pela supressão^de Ca2+ do perfusato. Os
aumentos da incorporação e do efluxo do 45Ca
provocados pela arginina foram reduzidos pelo
verapamil. Contudo este efeito do verapamil so
bre as modificações das permeabilidades ao Ca^F,
induzidas pelo aminoácido, foi significativamsn
te menor quando comparado com aquele provocado
por altas concentrações de K+ (procedimento es
te utilizado para estimulação da permeabilida
de ao Ca2+-voltagem sensível). Finalmente, nã
ausência ou na presença de glicose, arginina es
tJLmulou o efluxo do 8&Rb (substituto do K+) de
ilhotas isoladas. Estes_resultados sugerem que
o aumento da incorporação do Ca2+ pelas células
0, induzido pela arginina, se faz preferencia^
mente pela ativação de uma permeabilidade ao
Ca2+-insensível a voltagem. Este efeito poderia
participar na desgolarização das células 3 du
rante a estimulaçao da secreção de insulina pôr
aminoácidos.

Suporte Financeiro da FAPESP
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MEIA VIDA DE ERITRÓCITOS MARCADOS COM CRCMO-51
EM CAVALOS PORO SANGUE DE CARREIRA NORMAIS
Carmelindo Malioka. Serviço de Medicina Nu-
clear «Hospital Universitário,UFRJ, Rio de
Janeiro, RJ.

A maneira mais rápida e prática de avalia-
ção do tempo de duração dos glóbulos verme-
lhos e a determinação da meia vida aparente
dos eritroeitos marcados com Crorno-51
(Tl/2-51Cr). 0 objetivo deste trabalho foi de-
terminar a Tl/2-51-Cr em cavalos puro sangue
de carreira, clinicamente normais. Diferente-
mente do que acontece com o ferro radioativo
e a glicina-C-14, que marcam os eritroeitos
jovens, permitindo a determinação de seu tem-
po de vida, o Cr-51 marca uma população de
idade heterogênia, o que dificulta a determina
ção da idade efetiva dos glóbulos. 0 Cr-51,em
doer traçadora, não é tóxico para o animal,não
e armazenado pelos tecidos, sendo eliminado
com a urina ao ser liberado na corrente eemgfií
nea, é um emissor gama facilmente detectável,
mesmo "in vivo", causando irradiação muito pe-
quena no animal. A Tl/2-51Cr representa um va-
lor de referencia capaz de possibilitar conclu
soes seguras a respeito da vida efetiva dos
eritrócitos.Esta meia vida corresponde ao tem-
po em que a radioatividade doe eritrócitos mar
cados leva para cair a 50# da inicial.Foram ei
tudados 11 cavalos puxo sangue de carreira,com
idade entre 2 e 6 anos, sendo 9 machos e 2 fê-
meas, todos em atividade atlética no Jockey
Club Brasileiro. A Tl/2-51Cr dos II animais
foi de 15,5+ 2,08 dias (média e desvio padrão).
Auxílio do CNPq
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DETERMINAÇÃO DOS FATORES OÜE INFLUENCIAM A
ELUIÇAO PRECOCE DO Cr51 MA MARCAÇÃO DE HE-
MACIAS._E.A.Araúio.V.G.B.Melo,L.S.Cruz,
P.A.L.Ramos^M.M.Araújo^.M.L.Souza.Departa
mento de Biofísica e Radiobiologia,Centro de
Ciências Biológicas,UFPE,PE.

Através de microhematócrito,foi determina
da a hemólise resultante de três métodos uti-
lizados para reduzir ou extrair o Cr51,que
não foi adsorvido na cadeia beta da hemoglob_i
na,pois a hemólise é um dos principais fato-
res responsáveis pela eluiçâo precoce do tra-
çador radioativo.Nas três técnicas foram uti-
lizadas 10 amostras de sangue de adultos nor-
mais, tendo sido realizados microhematócritos
antes e após a realização de cada método.O ín
dice de hemólise observado na técnica de lava
gens de hemãcias determinado após 90 minutos,
revela-se alto,porem praticamente inexiste'Vno
vas hemólises em determinações sucessivas,
além da eliminação total do Cr51 livre no ma-
terial reinjetado.

Suporte financeiro: CAPES
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CONTROLE DA VENTILAÇÃO EM PRESENÇA DE CARGAS REf
SISTIVAS ADICIONADAS ÃS VIAS AÉREAS DE CÃES A-
NESTESIADOS. P.R.M.Silva, A.BÔddener, T.M.P.Pin
toy W.A.Zin. Instituto de Biofísica da UFRJ,Ri-
o de Janeiro, RJ.

Uma vez que o estímulo neuro-muscular, avaLi
ado pela pressão de oclusio traqueal e eletro -
neurograma frinico, não se altera durante o pri.
meiro ciclo respiratório em presença de cargas
resistivas (AR), exceto por um prolongamento do
tempo inspiratôrio, decidimos avaliar o contro-
le da ventilação nestas condições experimenta -
is. Em seis cães anestesiados (pentobarbital só
dico, 30mg/kg iv) respirando espontaneamente fo
ram registrados fluxo aéreo e volume corrente.A
partir destes traçados foram obtidos: Volume
corrente (V-p), duração da inspiração, expiração
e do ciclo respiratório (TT,TE,T,T,, respectiva -
mente) , freqüência respiratória \í) , volume mi-
nuto (VE) , fluxo inspiratôrio médio (V^/Tj) e
ciclo de trabalho (Tj/TT) durante ciclos sem
carga (controle) e no primeiro cxclo em present?
ça de cada um dos seis ARfs lineares (0,05 a 0,4
cmH20.1"1.s) adicionados randomicamente as vias
aéreas ao término da expiração. Os resultados
encontrados nos ciclos com carga foram expres -
sos como percentagem dos respectivos controles
e obtidas as médias dos seis animais então pio-
tadas contra AR. Observou-se uma queda moderada
de VT com o aumento de AR ao passo que Tj ele -
vou-se substancialmente. Ti/Trp manteve-se rela-
tivamente estável porque as variações da T E a-
companharam as de Tj. A relativa estabilidade
de VT dada pelo alongamento de Tj implica, toda
jvla, numa queda_de f, acarretando por conseguin-
te uma diminuição acentuada de Vg. "*

Auxílio financeiro: CNPq, FINEP, CEPG.
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DETERMINAÇÃO DA FORMA DA PRESSÃO TRAQUEAL DE
OCLUSÃO EM CÃES ANESTESIADOS. A. B&ddéner, T.
M.P. Pinto, P.R.M. Silva, W.A. yih, Instituto
de Biofísica, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, R.J.

A pressão que move o sistema respiratório
durante uma inspiração espontânea pode ser me
dida através da pressão traqueai de oclusão
(P*tr). Em gatos adultos e jovens sua forma
pode ser descrita por uma função potência do
tempo, ao passo que em homens anestesiados
ela é definitivamente sigmoidal. Em seis cães
anestesiados com pentobarbital sôdico(30mg/kg
iv) Petr foi determinada durante o esforço
jnspiratório realizado contra vias aéreas pre
ftamente ocluldas a nível da capacidade resi-
<- *al funcional. Confirmando os resultados ob- I
idos em aatos, P°tr é uma função potência do f
o impo, -P tr - a_ tí>, onde t ê o tempo em se-
oandos a partir do início do esforço inspira*
târio, b ê um Índice adimensional da forma da
curva, e" £ reflete a intensidade do estímulo
neuromuscular. Em cada cao seis medidas fo-
ram realizadas; os valores médios totais de a
e t> eqüivaleram, respectivamente, ai 17,2?
cmFT2P/s è 1,002; os coeficientes de correla-
ção, r, da regressão potência variaram entre
0,946 e 0,999. Portanto, en media, p'tr pode
ser descrita por uma rampa, o que facilitará
sobremaneira a modelagem futura da mecânica
respiratória ativa do cão anestesiado.

Auxílio financeiros CNPq, FINEP,£EPG»
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PROPRIEDADES MECÂNICAS PASSIVAS DO SISTEMA RES-
PIRATÓRIO DE CÃES ANESTESIADOS DETERMINADAS PE-
LO MÉTODO DO CICLO RESPIRATÓRIO ONICO. T.M.P.
Pinto, P.R.M. Silva, A. Bflddener, W.A. Zin. Ins
tituto de Biofísica da ÜFRJ, Rio de Janeiro, RJ.

Em seis cães anestesiados com pentobarbital
sódico (30mg/kg, iv) respirando espontaneamente
foram registrados: fluxo aéreo tVl, volume (V)e
pressão traqueal (Ptr). As vias aéreas foram o-
cluídas ao término de uma inspiração basal. Du-
rante o subsequente período de apnéia (reflexo
de Breuer-Hering) houve relaxamento dos museu -
los respiratórios e a elastância passiva do sis
tema respiratório (Ers) foi determinado pela di
visão da Ptr (= Pel,rs) pelo volume corrente.
Com os músculos ainda relaxados as vias aéreas
foram instantaneamente reabertas e durante a
subsequente expiração V foi plotado contra V
(ambos funções exponenciais de tempo) para ob-
tenção da constante de tempo do sistema respira
tõrio, xrs (V/V = xrs). A resistência total do
sistema respiratório (Rrs) foi calculado; Rrs =
Trs.Ers. Em cada animal seis medidas foram rea
lizadas. Os valores médios dos seis cães
(+D.P.) encontrados para Ers, Rrs e trs foram,
respectivamente: 50,062 (+15,760)cmH90.1~l;
5,404 (+1.515) cmH20. l~l.s; e 0,115 Cf0,034)s. A
resistência do equipamento, constante na faixa
de fluxos obtidos experimentalmente, correspon-
deu a 1,291 cnu^O-l" «s. Uma vez que xrs é ünî
co em cada expiração, Rrs e Ers devem, por con-
seguinte, ser constantes, fato este so agora de
monstrado em cães, nos quais cria-se que Rrs va
riasse com o fluxo aéreo Cequaçao de Rohrer),ao
passo que Ers jã era sabidamente constante du -
rante a ventilação basal.

Auxíl io Financeiro: CNPq, PINEP, CEPG.
0
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CARACTERÍSTICAS^. SUSPIRO E GASPE INDUZIDOS POR RE-INALA
ÇÍO DO AR EXPIRADO EM RATOS ANESTESIADOS. Aláo B. da SiJ
va, Luiz P. da Silva e Ronaldo A. Amaral. Centro de Bio^
ciências, UFRN, Natal, RN.

Para o estudo do suspiro e do gaspe (ingl. "gasp")foi
usado o processo de asfixia progressiva por re-inalaçâo
do ar expirado produzido por van pequeno espirometro. Sws
piro e gaspe são vm esforço brusco seguido de expiração
rápida e completa. No rato, entretanto, diferem entre si
pela ritmiddade, pausa expiratória (PE) e freqüência .
O gaspe seguido de PE é a unidade da respiração boquean-
te (ingl. "gasping respiration"). Neste trabalho, 10 ra-
tos albinos, machos, pesando 259-374 g, foram anestesia
dos, i.p. com metil-eugenol (200mg/kg). Os animais tra-
queotomizaàos eram ligados, por uma cânula, a um espiro-
metro, cuja campanula, com capacidade para 16,50 ml, es-
tava conectada verticalmente a haste do miógrafo 705 -
0006. Os registros eram feitos em Fisiógrafo ( NARCO BIO_
SYSTEMS, INC.). Considerou-se período controle, o tempo
transcorrido entre o fechamento da válvula do espirôme -
tro e o aparecimento do primeiro suspiro. Os volumes e-
ram dados em ATPS. Os resultados no pertodo de controle
foram: freqüência respiratória 105,20 - 6,32 insp/min f

(media - EPM) e o volume corrente (VC) 1,64 - 0,20 ml. 0
tempo decorrido entre o 19 suspiro e o 19 gaspe foi ao
redor de 100^s. Os suspiros avresentavam volume e dura -
ção de 6,70 - 0,62 ml e 0+58 - 0,03 8, ao casso que os
gaspes apresentavam 4,94 - 0,'il ml e 0,43 - 0,02 s res-
pectiyam me. A PE dos gaspes variou de 0,74 & a 3,10 s
(média: 1,52-0,21 s). A linha de base do VC permaneceu '
constante. 0 aumento doa volumes inspirados deu-se ãs
custas da capacidade inspiratória. É possível que os gas_
peeà alam da prevenção de colapso alveolar, propiciem níã
ior eliminação de C0~ através de maiores volumes de ar
expirado durante processos asftxicos.

Auxílio Financeiro: CNPq e PAPPg/UFRN.
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ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÃFICAS EM RATOS ANESTE.
SIADOS COM METILEUGENOL. Maria de Fátima F.de M*
Ximenes, Aldo B. da Silva, Alexandre A. de L.
Menezes. Departamento de Fisiologia, Universidj*
de Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN.

Para avaliar os efeitos do me tileugenol so-
bre o comportamento cardíaco, utilizou-se 10 r«i
tos, pesando entre 200-350g, anestesiados com
doses de 200/mg/kg de peso do animal, colocados
na posição supina e conectados a um eletrocar -
diografo FUNBEC mod. ECG 4, através de eletro-
dos de agulha de aço inoxidável implantados sub
cutaneamente. Registrou-se a derivação D II n<j
instante da indução da anestesia e a cada 10
min. ate 1 h apôs. Simultaneamente aos regis -
tros, mediu-se a temperatura retal com um termo
metro digital BRELAZ-UFRN. Os resultados indicl
ram_aumentos no intervalo PR (55^5,36 a 71- 2,8
ms,x - EPM) e na duração do QRS (21 ms). A onda
T sofreu^um aumento progressivo (4,22 ms/10min)
na duração (76,6-5,27 a 102-6,8 ms), acarretan-
do a diminuição da freqüência cardíaca (355-4,5
a 279,4-7,3 spm). A temperatura corporal mos -
trou uma queda de 0,92 C/10 min. Observou-se £
inda, uma grande vasoconstricçao periférica e
aumento significativo da glicemia 15 min após a
administração da droga. A expressiva vasocons -
tricção e a elevação da glicemia sugerem um a\j
mento nas catezolaminas circulantes, o que leva
ria o coração a se contrair com mais força, emr

bora mais lentamente. Por outro lado, a queda '
de freqüência provocada pela droga esta prova -
velmente relacionada com a hipotermia*

Auxílios: CNPq, PAPPG/UFRN
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INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA IN V̂ VQ, DA
TITYUSTOXINA (TsTX) POR TIOIS.
Jose P. Daniel, Luiz G.D. Heneine, Geovana No
vaes* e Ibrahim P. Heneine. Depto de F i s i o l o -
g ia e B i o f í s i c a , ICB da Ui?MG e Depto de F i s io
l o g i a , IC3, UFBa.

Caraundongos albinos ern grupos de 10 ani-
mals de 18-22 g foram injetados intraperi tone
aumente, ou subcntaneainente. C grupo controle
da droga recebia apenas o t i o l . Os compostos
usados foram: d i t i o t r e i t o l (DTT), d i t i o e r i t r i
tò l (DTE),j8-cisteainina (j8-ME) e anidrido acê
ti l -S-mercaptosuccínico (S-A3I'). Observaram—
- s e os seguintes resultados: A proteção para
a v i a de introdução do t i o l não mostrou d i f e -
rença s i g n i f i c a t i v a . Os aniwais tratados t i -
nham tempo de sobrevida de 1,2 a Z%Z x maior
que animais controles da toxina. Nenhum ani-
mal do grupo^controle de t i o l mostrou s i n a i s
de intoxicação. A fi -ME não conferiu proteção.
C DTT e o S-ASM protegeram por cerca de 1,5 -
- l , 8 x . 0 DTE protege por 2%2x vezes reais, e
alguns aniraais sobrevivem. 0 edema pulmonar
agudo não e causa mortisT principal ou adju—
vante, nos animais tratados pelo^DTE, pois
não se observou s lnais_dessa lesão nesses gru
pos. Cs outros t i o i s não previner/i o edema pul
raonar.

Auxílio do CNPq, FINEP, CPq da ÜFMG.
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EFEITO DA RADIAÇÃO IONIZANTE SOBRE SOLUÇÃO DE SORO ALBU

MINA BOVINA EM PRESENÇA DE CAPRILATO DE SÓDIO.

Nelida L.D.M.Garcia Agudo e J.Moura Gonçalves

Divisão de Radiobiologia. Instituto de Pesquisas Ener-

géticas e Nucleares - CNEN/SP.

Sabe-se que caprilato de sódio em baixas concen

trações é capaz de estabilizar a solução de soroalbumi^

na bovina (SAB) contra a desnaturação pelo calor (J.M.

Luck et ai., 1946). Soluções de SAB a 0,4% irradiadas

com radiação gama de Co em presença de caprilato de

sódio O,1M, mostraram significativas percentagens de

proteção ao aumento da absorvancia em 280 nm, em dife-

rentes doses de radiação (3000 - 150000 Gy). Depois da

irradiação com 150000 Gy da solução de SAB a 11% na pre_

sença de oxigênio, observou-se coagulaçao em massa de

proteina. A solução de SAB a 11% que continha caprilato

de sódio 0,lM e com viscosidade relativa de 1,6331, pe£

maneceu líquida apôs irradiação, mas a viscosidade rela

tiva aumentou para 5,8875 indicando agregação. Esses

agregados, mantidos em solução pelo caprilato, foram l£

vados ao estado de gel pela adição de $- mercaptoetanol

a IX, salientando mais uma vez o papel sensibilizador do

oxigênio no efeito de radiação ao nivel molecular.
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EFEITOS DE BAIXAS DOSES CE RADIAÇÃO GAMA NA SOBREVIDA

DE VKObophLla. meJtoinOQa&teA. Mareia Emília M. De Luca

e Bernnardo Blum. Centro de Ciências Biológicas, Uni

versidade Santa Ursula, Rio de Janeiro RJ.

Observamos as alterações causadas na sobre

vida de V. mlanogaòtoA, irradiadas com baixas doses

de radiação gama. Através de ampolas de Na^-4 irra-

diamos inicialmente exemplares em segundo estagio lar

var, num período de 72 horas , â doses de 15.0 e

34.0 rad. Foram mantidas nas mesmas condições ambi-

entais, populações de controle pareadas. O percentu-

al de sobrevida foi calculado através de contagens em

dias alternados dos indivíduos adultos. Foram encon-

tradas diferancas estatisticamente significativas ,

entre moscas irradiadas e do controle à nivel de 5%

de significância no primeiro dia de eclosão em adul

tos, para ambos experimentos. Nos experimentos rea-

lizados com 34.0 rad observamos um aumento percentu

ai de mortalidade no período equivalente à metade da

sobrevida máxima , que variou entre 40 e 50 dias.
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OSSOS E DENTES GOMO DOSÍMETROS DE ACIDENTES COM RADIA-
ÇÃO USANDO A TÉCNICA DE BPE. Ignez Ca race l l i , Sergio
Mascarenhas e Otaciro Rangel Nascimento. I n s t i t u t o de
Fís ica e Química de São Car los , USP, São Car los , SP.

Em trabalhos real izados anteriormente (Brazi l ian
Journal of Medical and Biological Research, 1 4 ( 2 ) t 2 1 0 ,
1981), carac ter izou-se o uso de ossos e dentes como do-
8Ímetros, através da técn ica de Ressonância Paramagnéti
ca Eletrônica (RPE), em casos de acidentes com radiação.
Levantou-se então o problema da inf luencia de doses pré
vias ao, ac idente , como por exemplo, um tratamento odon-
to lôg ico , na medida da dose r e a l . Foram então real izados
estudos nesse sen t ido . Tomou-se um dente que não havia
sofrido radiações prévias e foi cortado em f a t i a s de
2 mm de espessura. 0 dente foi i r r ad iado com ra io-x
odontolõgico (60 kV, 10 mA, 500 mR/3 seg de taxa de do-
se , ra io-x Funk). Verif icou-se então que o s i na l de RPE
obtido para a primeira f a t i a , devido a uma exposição de
30 R, possuia uma relação s i n a l / r u í d o de 1 /1 , que aumeii
tava para 2/1 quando se aumentava a exposição para 40 R,
Para que pudesse ser detectado um s ina l de RPE na segun^
da f a t i a , foi necessá r ia uma exposição de 80 R. Pode-
- s e desta forma, t r a ç a r uma curva dose x profundidade.
Em caso de acidentes pode-se e x t r a i r uma f a t i a in t e rna
do dente e determinar a dose recebida sem que doses pré
vias tenham inf luencia na medida.

Õrgioi F i iunci j idoros FAPESP, CNPq, CNEN, PRONUCLEAK
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NOVOS ASPECTOS EB CEGRADRÇSD KNGAL EE LIGNOCELÜLOSICO^
NA PRODUÇÃO DE PROTEÍNAS UNICELUIAKES. Nelson Durãn ,
Edgardo Gõmez, Hector Mansilla e Victoriano Campos.
Instituto de Química, Universidade Estadual de Campina^ \
C P . 6154 , Campinas, CEP.13.100, S.P. \

O pretratamento fotoquímico tem-se mostrado como .*
um método eficionte para produzir modificações estrutu l
rais em ligninas (Durãn e col. An.Conf.Fis.Quiin.Qrg.no •[
prelo) mostrados através de métodos quimiluminescentes \.
(Durãn e col. J. Macromol.Sci.Chem.A. submetido). Em f

forma similar foi estudada a celulose (Durãn e col.Cieif
Cult., 34, 429 (1982)), por métodos enzimáticos (Durãn?
e col. Arq.Biol.Tecnol. 26, 220 (1983)) e no crescimen
to fungai (Mansilla e col. Arq.Biol.Tecnol. 26, 324 ~
(1983); Gomez e col. Brazilian J.Msd.Biol.Res. no pre-
lo) . Nosso trabalho atual centrou-se no estudo de com
primento de onda e tenpo de irradiação utilizando um
sensibilizador (DB-1) sobre celulose (papel Watman N9l)
e casca de arroz no crescimento fungai nessas condições
A baixa f luêhcia de irradiação o aumento de glicose (
tida apôs de hidrólise enzimãtica na presença e ausên-
cia de DG-1 são as seguintes: a comprimentos de onda A
254 nm foi de 4%, entretanto aX> 320 nm foi de 16! e a.
alta fluência a X>254 nm foi de 12% e a X>300 de 58%. «•'
A eficiência de hidrõlise mostra-se altamente sensível
a fluência de irradiação. A variação estrutural estuda
da através de viscosidade a diferentes fluências acom-
panha a eficiência de produção de glicose na hidrõlise
enzimãtica. Quando aplicado este pré-tratamento a cases
de arroz (lignocelulosico) o crescimento fungai (proteí
nas unicelulares) acompanha perfeitamente as transforms
ções de lignina e de celulose estudandos por quimilumi-
nescência, fluorescência e viscosidade. 0 máximo de mu-
dança seguido por quimilumínescêncía em especial com o
sistema perox±dase/H2CL (modelo de enzima lignolitica)
concorda exatamente com o máximo de crescimento fungai.;
lx)go o pré-tratamento fotoqulmico numa fluência adequaH
da permite maior eficiência hidrolitica das celuleses.

Auxílio: CNPq (PRONAB), CAPES, FAPESP, FINEP, OEA e
UNESCO.
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FORMAÇÃO DE ESTADOS EXCITADOS NA OXIDAÇÃO
AERÕBICA DO t-BUTILCATECOL CATALIZAOA POR
CATECOL OXIDÃSE. M. Villablanca, G. Cilen-
to. Instituto de Quimica, Departamento de
Bioquímica, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP.

Extratos de cloroplastos obtidos de
tolhas de comtrey (Shvmpitum Peregrinum)
catalizam a oxidação de 4-t-butilcatecol
à 4-t-butilortoquinona (TB\J) (X max- 398
nm). Concomitantemente, observa-se emissão
de luz con máximo a 680 nm. Ao que parece
o derivado TBQ é gerado eletronicamente
excitado e transfere a sua energia para a
clorotila. O tratamento com quimiotripsina
inibe c consumo de oxigênio e a emissão de
luz.

Tem sido observado que reações enzimá-
ticas que procedem através de intermediá-
rio dioxetânico podem gerar estados exci-
tados (G. Cilento em "Chemical and Biolo-
gical Generation ot Excited States", W.
Adam and G. Cilento, eds., Academic Press
New York, 278-303, 1982). Os presentes^re-
sultados mostram que tais estados também
podem ser alcançados através de reações
enzimáticas onde ocorre transferência de
elétron.

Apoio financeiro: FINEP e bolsa CNPq
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DESTRUIÇXO SEMELHANTE Â FOTOQÜIMICA DE RESÍDUOS DE
TRIPTOFANO EM PROTEÍNAS INDUZIDA POR ESPÉCIES TRIPLETE
GERADAS ENZIMATICAMENTE. *Edy Rivas,2Alejandro A. Pala-
dini e^Giuseppc Cilento. l.Depto.Quím.Biol.Fac.Farmácia
y Bioquímica, Univ.Buenos Aires; 2. I.I.B. Fundacion
Campomar, INGEBI, Buenos Aires; 3. Instituto de Quími-
ca, USP.

Já foi comprovado que espécies triplete podem se*-
geradas pela oxidação aerôbica de compostos carboní-
licos catalisada por peroxidase de rabanete (Cilento,
1980, Photochem.Pnotobiol.Rev8. 5,199). A energia assim
gerada pode ser transferida para diversos aceptores,
tais como derivados indolicos, induzindo nestes alte-
rações espectrais do tipo fotoquímico (Rivas-Suárez e
Cilento, 1981, Biochemistry, 20, 7329). Surgiu então,
a posibilidade de excitar grupos indolicos de proteí-
nas na ausência de luz. Foi comprovado que soroalbumi-
nas e lisozima suprimen eficientemente a fosforescen-
cia da acetona triplete gerada enzimaticamente, cora
constantes de supressão de Stern-Volmer da orden de
10^ M~l. Apôs exposição destas proteínas aos siste-
mas enzímaticos, por alguns minutos, observaram-se
alterações no espectro de absorção semelhantes às in-
duzidas fotoquimicamente (aparecimento de uma banda
a 320 nm) e no espectro de fluorescSncia (a emissão
correspondente aos resíduos de triptofano desaparece).
Estas alterações foram menores na presença de 9,10-di-
bromoantraceno sulfonato, um eficiente supressor da
acetona triplete. O mecanismo de transferência de ener-
gia envolveria transferência através dos resíduos de
tirosina ou supressão colisional por difusio da espé-
cie excitada atravé*s das proteínas, facilitada por uma
interação entre a peroxidase a as proteínas.

AUXÍLIOS FINAHCIEROS: CNPq, FAPESP, FWEP.
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DNA NXO É 0 ÜNICO ALVO CELULAR PARA 0 EFEITO LETAL DE
SUPfckÕXIDO. Alberto Mello Filho e Rogério Meneghini.
DeptÇ de Bioquímica, Instituto de Química, Universidade
de São Paulo-S.P.

Tratamento de células de mamíferos em cultura com
peroxido de hidrogênio produz quebras de fita simples
no DNA (Hoffmann, M.E. & Meneghini, R., 1979, Photochem.
Photobiol. jJO, 151-155) e provoca morte celular. A ação
de H^O» sobre o DNA não é direta, mas via uma reação ti_
po Fenton (Meneghini, R. & Hoffmann, M.E., 1980, Bio-
chim. Biophys. Acta 608, 167-173). Obtivemos os mesmos
efeitos (quebras de DNA e morte celular) tratando-se
células com xantina oxidase (X.O.) e acetaldeído (aa.),
sistema que gera íons superõxido (Oi) a partir do oxi-
gênio molecular. 0 complexante 1,10-fenantrolina, com

2+

alta afinidade por íons de Fe mostrou-se capaz de blo
quear totalmente a produção de quebras em DNA tanto por
H 20 2 quanto por X.O. + aa. No entanto o efeito letal,
que também é eliminado no caso de H 20 2, e bloqueado ape
nas parcialmente no caso de X.O. + aa. Esses resultados
sugerem que as quebras de DNA produzidas por X.O. + aa.
são devidas exclusivamente ao efeito de HgO^, que i áe
pendente de reação de Fenton, Ao contrario, o efeito le
tal desse sistema i devido não apenas a ação de H 20 2 so
ore o DNA mas também de uma ação direta de íon superõxi^
do sobre outra estrutura celular, possivelmente membra-
na.
APOIO FINANCEIRO: FAPESP, FINEP e CNPq.
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VARIAÇÕES ESTRUTURAIS E POSSÍVEIS FUNÇÕES DE t-RNA MODI
FICADO. Maria C. Marcucci, Maricilda P. De Mello, Ade^
laide Faljoni-Alario, Luciana C.C. Leite e Nelson Durãn.
Instituto de Química, Universidade Estadual de Carpinas,
C P . 6154, Canpinas, CEP. 13.100, S.P.

O t-RNA de E. coli é transformado por processos bio
energizados (De Mello e col. Biochemistry 19, 5270
(1980)). O indol-3-aldeido(IAL) no estado triplete pode
realizar os seguintes processos fotoquímicos mimetiza-
dos quando gerado enzimaticamente: cicloadição de IAl
com uridina e transferência de energia a 4-tiouridina
(4Srd) (De Mello e col. Photochem. Photobiol. 36, 21
(1982); produção de cxigênio singlete alterando plasmi-
deos (De Toledo e col. Biochem. Biophys. Res. Comnun.
104, 990(1982)); produção de fotoaduto entre citidina e
4Srd (Durãn e col. Photochem. Photobiol. 37,511 (1983);
transformação de 4Srd em uridina (Durãn e col. Biochem.
Biophys. Res. Commun. submetido). Todas estas transfor-
mações não alteram a capacidade de acilação do t-RNA.
Entretanto, são capazes, durante a transferência da ener
gia do processo bioenergizado para t-RNA, produzir que-
bras no DMA isolado ou de produzir baixa sobrevivência
em E. coli. Estudos de irradiação a 335 nm de bactérias
mostram que por algum mecanismo de transferência de ener
gia ou por espécies ativadas de oxigênio, a 4Srd atua na
quebra de DMA. O Ksv calculado por método óptico para a
supressão da luminescência da 4Srd no t-RNA pelo DNA é
-1 x 10rlC\ e no sistemajDioenergizado é de ~3 x 10
M~l. Isto indica que DNA ê eficiente na transferência de
energia como um aceitador de 4Srd excitado. Como este
efeito é dependente de oxigênio, nesta transferência ou
se gera O2 ou o DNA forma um conplexo de transferência
de carga com oxigênio que atua como cromoforo. O mecanis
mo desta interação continua em aberto para ser esclare-
cido.

Auxílio: FAPESP, CNPq, FINEP, OEA, UNESCO.
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INTERAÇÕES LETAIS ENTRE RADIAÇÕES ULTRAVIOLETA
DE DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA EM E.coli:
PAPEL DOS PRODUTOS DOS GENES srd E rei. "
E.C. de Moraes. Laboratório de Radiobiologia
Fundamental, Instituto de Biofísica-UFRJ, Pia
de Janeiro-RJ.

A pré-irradiação com radiações do UV-longo
(320-UOOnm) provoca uma sensibilização de cepas
de E.coli proficientes em reparo ao tratamento
posterior com diversos agentes tais como UV-cur
to (25»*nm), calor e agentes químicos alquilan-
tes. Essa sensibilização é atribuída aos danos
provocados pelo UV-longo nos sistemas de reparo
através de mecanismos ainda não esclarecidos.Em
trabalho anterior, mostramos que as interações
mutagênicas dependem da presença dos produtos
dos genes srd e rei e verificamos a existência
de uira forte correlação entre esse tipo de inte
ração e a inibição da síntese de proteínas pro-
vocada pelo UV-longo. Nesse trabalho estudamos
as interações letais entre UV-longo (334nm) e
UV-curto (25*mm) em cepas de E.coli B/r trp thy
(selvagem), B/r trp thy srd (Heficiente no nu-
clersídeo 4-tiouridina) e B/r trp thy rei (defí
ciente no controle estringente). Verificou-se
que nas cepas srd e rei a sensibilização provo-
cada pela pré-irradiaçao com UV-longo é muito
menor do que a observada na cepa selvagem. Esse
resultado constitui-§e numa evidência de que as
presenças do nucleosideo U-tiouridina e do con-
trole estringente são necessárias para que ocor
ra a danificação dos sistemas de reparo e conse_
quentemente as interações letais. Experiências
realizadas com o bacteriofago T7 indicam que a
danificação nos sistemas de reparo ocorre ao n£
velados sistemas induzidos, possivelmente devi^
do ã inibição da síntese de proteínas provocada
pelo UV-longo.

Auxílios Financeiros: CNPq, CNEN, FINEP
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OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MUTANTES DE
Staphylocoecus epidermidls SENSÍVEIS AS RADIA-
ÇÕES ULTRAVIOLETA. B.S . S i l v a , H. G u i l l o b e l e
A.C. L e i t ã o . I n s t i t u t o de B i o f í s i c a , UFRJ,Rio
de Jane iro , R.J.

A indução de cer tas funções c e l u l a r e s em
S.epidermidis é mais facilmente obtida nestes
organismos do gue em E.coli . Assim, a W-reati-
vação, W-mutagenese e indução de prolagos,ocor
re com uma cinética muito mais rápida e em uin
nível de sobrevivência muito maior naqueles or
ganismos. Objetivando aprofundar os estudos
dos sistemas de reparo em S.epidermidis, tratja
mos a cepa selvagem W5 com o mutagenico nitro-
soguanidina e entre os sobreviventes seleciona
mos sete mutantes sensíveis â radiação UV. FoT
iniciada a caracterização destes mutantes, e,
quanto ã sensibilidade ao UV distinguimos dois
grupos: um bastante sensível (DL10 entre 2 e 8
J/m-2) e outro com sensibilidade intermediária
(DLiQ-20 J/m )̂ em relação â selvagem(DLio~
50 J/m2). Quanto à capacidade de reparar fagos
irradiados (HCR), as cepas de sensibilidade in
termed!ária apresentam capacidade de reparação
intermediária. Das cepas mais sensíveis algu-
mas são deficientes no reparo de fagos (HCR-)
enquanto outras são quase tão proficientes cpan
to a selvagem. Isto permite-nos sugerir que"
dentre os mutantes obtidos alguns sejam defici^
entes no sistema de reparo por excisao e ou~
tros deficientes no reparo pôs replicativo^ E£
tudos preliminares de W-reativação e indução "~
lisogênica com estes mutantes permitiram a es -
colha de uma cepa provavelmente uvr"rec+ na
qual foram testados agentes mut age ni cos e car-
cinogênicos. Os resultados positivos obtidos
na indução lisogênica desta cepa sugerem a pos_
sibilidade de sua utilização como detector dê"
substâncias potencialmente carcinogênicas.

Auxílios1 CNPq, FINEP, CNEN, CEPG-UFRJ.
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INDUÇÃO LISOGÊNICA EM AUSÊNCIA DE SÍNTESE DE
PRO TE IN A RecA. R.E.S. Carvalho, e A.C. Lei-
tão. Inst i tuto de Biofísica, UFRJ, Rio de Ja
neiro, RJ.

A indução^lisogênica apôs tratamentos_le-
sivos ao DNA é descrita como uma das funções
SOS controladas pelos genes recA-lexA. Recen-
temente verificamos que este fenômeno poòe
ser observado em mut antes lex A. Para tes tar -
mos a hipótese de que a indução de profagos
por luz UV, contrariamente às condições reque_
ridas cara a manifestação das outras funções
SOS, nao necessita de síntese "de novo" da oro
teína RecA nem da clivagem da proteína LexA,"""
utilizamos cepas lisogênicas para o fago X
(A31157(selvagem) e AB2494 (lexAl)) e deterrai_
namos a ei né t i ca de liberação de fagos apôs ""
irradiação^com UV em doses que promovem a má-
xima indução (40 J/m2 para AB1157 e 4 J/m2 pa
ra AB2494) em presença de_rifampicina (RIF)
utilizando uma concentração capaz de in ibi r
quase que exclusivamente a síntese de proteí-
na RecA (4 ;ig/ml) . Verificamos que na cepa
selvagem há um retardo de 20 min no início da
liberação de fagos, passando de 60 para 80min
enquanto gue no mutante lexAl o início da l i -
beração nao é alterado, ocorrendo 120 min apôs
a irradiação. Observamos também que nos dois
casos hã uma diminuição do número de fagos pro
duzidos o que deve ref le t i r uma diminuição dã~
síntese de proteínas tota is em presença de
RIF.

Uma vez que a reativação-Weigle, que re-
quer a cl i vagem da proteína LexA pela RecA
protease, nao ocorre no mutante lexA sugerimos
que o nível basal de proteína^RecA transforma
da em protease seja o responsável pela indu~
çio de fagos observadas nos mutantes lexA.

Auxílios: CNPq, FINEP, CNEN, CEPG-UFRJ.
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ESTUDO DA FRAGILIDADE ERITROCIT/fRIA EM HEfltf-
CIAS HUMANAS TRATADAS PELOS ULTRA-VIOLETA.
Piarcello de Barroa.Dept» Fisiol Patol.LABFIS.
UFPB • J080 Pessoa-PB.

t certo que a rodiaçSo ultra-violeta(UV)de-i
termina lesões induzindo â hemó*lise»em eritrcT
ei tos assim tratados (fotoperoxidaçBe8tfotô*li~
ses) .Hemácias normais fs5"o também sensíveis a
pressSo osmò*tica(Fo) »por mecanismos coloidos-
mó*ticos,Combinamos a sensibilidade aos UV e a
l^bilidade ao choque hipotOnico porá determi-
narmos o "limiar de hemtflise total"(LHT), em
espécies normais e tratadas pelos UV.Mediante
punçffo venosa,as hemácias humanas foram sus -
pensas a 5 %pem soro fisiológico heparinizadò.
Os volumes foram divididos em 2 froçOes de 10
ml(plocas de Petri),sendo um-i o controle e a
outra,rençffo.Os UV foram aplicados por 15 min
emanados de uma fonto fria(mod EYE G3T0B)c/40
U e 280 nm,a uma distância de 25 cnuTestamos
a resistência ao choque hipotõnico mediante
variadas concentrações de NaClfonde a osmola-
ridade varia de 307 a 0 mOs/1,segundo tabela;

TABELA I

Cone. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 1 ° T U

NaCl* 3 2 2 2 1 1 1 ( • ) ( • )
em 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3
mOs/1 7 6 6 5 4 3 3 2 1 0 0
Determinamos que o LTH para as hemá*cias nor -
maisfsitua-se na faixa dos 61 m0s/l(* 1 555
mm Hg)e para os tratados pelos UVrna faixa
doa 92 mDs/l( * 2 371 mm Hg);isto representa
uma dif P da ordem de 1,07 ATM. Segundo es-
tes ntímerosfa radlaçSo UV determina alé*m dá
hem&ise^outrae lesOes que tornam as he macias.
bem mais insensíveis ao controle do fluxo dl»'
fonsrque as hemícies normais.

E-12
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DOSÍMETRO PARA RADIAÇÃO ULTRA-VIOLETA. M.Mar-
eei ino F9, E.M.Saito e W.T.Ferreira. Lab.Eng.
Biomédica, Dept9 de Biofísica e Radiobiolo-
gia, C.C.B. - UFPE - Recife, PE.

Desenvolveu-se um dosímetro para radiação
ultra-violeta (250 a 260 nro) com componentes
facilmente encontrados no mercado nacional. O
sensor é constituído por um écran (Santos, P.
L., Rev.Biol.Med.Nuc.f IV: 15-24,1972,modifi-
cado) que quando irradiado por U.V. emite luz
visível de maneira proporcional, a crual é en-
tão detectada por um fotodiodo (FPT 100) que
apresenta uma característica linear e baixa
inércia de resposta à iluminação, conferindo
ao equipamento medições acuradas. O dosímetro
é alimentado por duas baterias de 9V,com sis-
tema de monitorização de carga. As leituras
são realizadas em um microamperímetro com es-
calas calibradas em yW/cm2, (opcionalmente em
ergs seg"1 cm" 2), possuindo ainda um disposi-
tivo adicional de zeramento aue permite eli-
minar a influência nas leituras da iluminação
ambiente assim como do componente de luz vi-
sível emitido pela própria lâmpada de U.V..
Écrans sensíveis a outros comprimentos de on-
da estão sendo desenvolvidos.

Suporte Financeiro: Vórtex Engenharia Eletrônica Ltda.

Recife-PE.
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MARCAÇ&O DA TITYUSTCXINA (TsTX) COM 1 5 l I PA
RA ESTUDOS IN VIVO E IN VITRO.
Vai ber t &. Caídos o. Maria C S . Nascimento, Ana
Mercia P. Silva , Ibrahim F. Heneine -
D t o de Fis iologia e Biof ís ica , ICB, UFMG

pto de Fis io logia , UFRN.

A dificuldade, e o custo de Importação
do *I , levou-nos a usar o ^ 1 sem carrea
dor, e ser redutor, fornecido pelo IPBN-SP
para marcar a TsTX. Foi observado a relação
de um átomo de I para cada molécula de toxi
na. A marcação de duas t irosinas resulta em
extensa desnaturação. A relação átomos quen
tes/átomos frios variou de 1/0 a 1/200, ?
usando-se NaI como carreador, A atividade
específ ica pode ser condicionada por essa
relação de átomos de iodo. Foram obtidos a-
tividades da ordem de 8,1x10 MBq/mol de
TsTX. (2,2x10* Ci/mol). A lactoperoxidase
sai com bastante antecedência nas colunas
de Sephadex G-25 M, e a TsTX pode ser lavg
da com água desti lada, sem se desligar. A—
pos a lavagem, a TsTX é deslocada com
NĤ OH 0,025 M.

Auxílio do CNPq, FINSP • CPq da UfMG*
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INVESTIGAÇÃO DAS FORMAS GEOQUÍMICAS PREDOMI-
NANTES DE TÕRIO E TERRAS RARAS NO MINÉRIO DO
MORRO DO FERRO, M.G. M á r c i a T . C a r l o s e E .
Penna Franca. Lab.de Radioisõtopos, Ins t i tu -
to de Biof ís ica, ÜFRJ, Rio de Janeiro.

Na atual fase de investigação do deposi-
to de Th do Morro do Ferro, tem-se ut i l izado a
espectroroetria de fluorescência de raios-X pa-
ra analise de Th, terras raras e outros elernen
tos em minério, solos e sedimentos da região.
Visando esclarecer a caracterização geoquimica
dos minerais torlferos do MF, empregou-se esta
técnica para determinar a influência da granu-
lometria nas concentrações de Th e terras ra-
ras e a partição destes elementos em diversas
frações de solos , minério e sedimentos. No ú l -
timo caso, foi empregada a técnica de extração
seqüencial de Tessier e t a_l. (Anal.Chem.51:
844, 1979) para separação de Th e terras raras
nas frações trocáyel, carbonatos, oxido de Fe
e Mn, matéria orgânica e resíduo mineral. Para
a maior_parte das amostras analisadas, a con-
centração de Th é aproximadamente constante pa
ra as diversas frações granulométricas, decrês
cendo em alguns casos na fração mais fina
(<400 mesh). As terras raras, principalmente
Ce e La acompanham, na maioria das vezes,o com
portamento do Th. Este resultado indica que a
adsorção de Th e terras raras em argilas não é
a associação predominante. Os resultados de ex
tração^ se le t iva demonstram que uma porcentagem
apreciável de Th encontra-se associada aos õx l
dos de Fe e Mn nas amostras do corpo do miné-~
r io . No entanto, para as outras amostras, este
elemento encontra-se principalmente, no re s í -
duo mineral. As terras raras, particularmente
Ce encontram-se sobretudo associadas & õxidos
de Fe e Mn.

Auxilio financeiro: CNPq, FINEP, U.S. Dept. of
Energy.
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DISTRIBUIÇÃO DE 2 2 6Ra EM 6 FRAÇÕES DE SOLOS
AGRÍCOLAS DE POÇOS DE CALDAS, M.G., CONTAMINA
DOS EM LABORATÓRIO. Valéria Sampaio Te ixe i r a ,
Eduardo Penna Franca. Lab. de Radioisotopos,
I n s t i t u t o de Biofísica,UFRJ,Rio de Jane i ro ,RJ .

Ut i l izando-se um método de ex t ração quími-
ca seqüencial s e l e t i v a (Tessier e_t a i . ,Anal.
Chem. 51,: 844-851,1979) , pretendeu-se de termi-
nar a p a r t i ç ã o de 226^ a r descendente de 2 3 8u ,
em solos ag r í co la s de regiões v iz inhas ã mina
e usina de urânio de Poços de Caldas, visando
e s c l a r e c e r aspectos como formas de ocor rênc ia ,
mobil idade, d isponibi l idade f ís ico-quimica e
sobretudo b io lóg ica desse nuc l ideo . Para i s s o ,
u t i l i z a r am-se amostras de 4 s o l o s , contamina-
dos em l a b o r a t ó r i o com cerca de 0,2 uCi de
226Ra/g de so lo que foram anal isados nas f r a -
ções a saber : fração l igada a solução do s o l o ;
t rocáve l (aquela potencialmente d isponíve l pa -
ra absorção r a d i c u l a r ) ; l igada a carbonatos;
l igada a óxidos de Fe e Mn; l igada a matér ia
orgânica e fração r e s idua l (aquela l igada a re_
des c r i s t a l i n a s de minerais do s o l o ) . Os sobre
nadantes de cada fracionamento foram a n a l i s a -
dos para 2 2 6Ra por coprec ip i tação com BaS04 e
espec t romet r ia gama. Os resu l tados indicam que
uma vez presente no so lo , proveniente de água
de i r r i g a ç ã o , o 2 2 6 ^ poderá v i r a se as soc ia r
preferencialmente nas frações l igada a óxidos
de Fe e Mn,matéria orgânica^e carbonatos. En-
tre tanto, somando -se as frações ligada a solu-
ção do solo com a trocãvel e matéria orgânica
teremos valores de 31 a 64% o que indica uma
significativa disponibilidade para absorção
por plantas. Pretende-se avaliar ainda maior
número de amostras, inclusive solos naturais,
e aqueles que estão sofrendo atividade bioló-
gica.

Auxílio financeiro: CNEN, FINEP e CNPq.
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COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE ME-
TAIS PESADOS EM SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA
DE SEPETIBA. Piszman M., P f e i f f e r , W.C., Dru
de de Lacerda, L. I n s t i t u t o de B i o f í s i c a da"
UFRJ, RJ

Sedimentos de fundo da Baía de Sepet iba
foram anal i sados procurando: a) chegar a um
método rápido que possa q u a n t i f i c a r os metais
pesados (Zn, Pb, Cu, Cr, Cd) lançados pe lo
parque industrial da região; b) identif icar
os metais mais disponíveis para a biota local
Os métodos de l ix iviação e abertura de sedi -
raentos citados na l i teratura, levam muitas ve_
zes a uma^liberação de metais associados a mã
tr iz ecológica. Em loca is de baixa contamina"
ção ambiental (Baía de Sepetiba) os resulta- .
dos podem ser superestimados uma vez que a (
maior concentração dos metais está na rede
cristal ina do_sedimento. Neste trabalho^méto-
dos de extração de metais empregando ácidos
(HNO3 e HC1) em varias concentrações e mistu
ras ácidas (HNO3 + HCIO4) foram comparados corn
métodos de extração seqüenciais, capazes de
extrair metais das camadas não residuais dos
sedimentos. Os resultados obtidos mostram que
HC1 e HNO3 O,1M fornecem^resultados de concen
tração da metaiamuito próximos aos obtidos a r

través das extrações seqüenciais. qptou-se pe
Ia extração com HC1 O,1M, Os resultados das"
extrações seqüenciais nos diversos_sedimentos
amostrados indicam que os metais não se encon
tram associados de forma uniforme âs fase geõ
químicas do sedimento e que Zn, Cd e Cu são
os metais que apresentam maior disponibilida-
de para o sistema aquático.

Pesquisa financiada pòn CNEN, FINEP, FIPEC,
UFRJ.
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DETERMINAÇÃO PELA METODOLOGIA DOS PARÂMETROS
CRÍTICOS DA POLUIÇÃO POR METAIS PESADOS NA
BAÍA DE SEPETIBA, R.J.

Wolfgang C. P f e i f f e r , Marlene Fiszman, Luiz
Drude de Lacerda. I n s t i t u t o de B i o f í s i c a , U F R J ,
R.J.

A metodologia de análise pela abordagem
dos parâmetros cr í t i cos da contaminação ambi-
ental por^radionuclídeos, largamente u t i l i z a -
da na indústria nuclear, foi aplicada com su-
cesso no estudo da poluição por metais pesa-
dos da Baía de Sepetiba, R.J. Os parâmetros a
nalisados no presente trabalho indicaram que
dos 6 elementos lançados no ambiente pelo par
que industrial adjacente a Baia, somente 3
são cr í t i cos : Cr, Zn e Cd. Os resultados das
analises das características do corpo hídrico
indicaram que os metais são transportados a-
través das partículas em suspensão e seguem o
padrão local de correntes marinhas superfi-
c i a i s . Identificou-se a costa próxima à Coroa
Grande e Itacuruçá como sendo a área cr í t i ca
de deposição. Alimentos marinhos oriundos des
ta região mostraram que as concentrações mãxT
mas permissiveis são ultrapassadas era molujjT
cos para Cd e Zn e em moluscos e peixes para
Cròmo. Sugere-se como população cr i t i ca a co-
lônia de pescadores de Coroa Grande a qual
apresentou em estudo preliminar, o maior con_
sumo de i tens marinhos desta região. "~

(Órgãos financiadores: CNEN, FIPEC, FINEP,
UFRJ).
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PRÊ-AMPLIFICADOR DE SINAIS BIOELÊTRICOS. M.Mar
celino F9 e R.R. Barros - Lab. Eng. Biomédica-
Dept9 de Biofísica e Radiobiologia, Universi-
dade Federal de Pernambuco e Vórtex Engenharia
Ltda, Recife, PE.

Foi desenvolvido um pré-amplificador de ins
trumentação adequado para estudos de sinais bio
elétricos, de configuração, simples e elevado de **
sempenho. 0 circuito integrado CA3140 (ampli-
ficador operacional) confere á montagem as ex-
celentes características de baixo ruído, ele-
vada rejeição de modo comum e altíssima impe-
dãncia de entrada. 0 equipamento apresenta os
seguintes recursos e características técnicas:
Impedância de entrada maior quey 150 Mft(30 Hz);
impedância de saída igual a 50 ft; rejeição de ,
modo comum melhor que 140dB (60 Hz); ruído re- \
ferido á entrada menor que 20 liVpp com o fil-
tro passa baixa em 3 KHz; ajuste de ganho con-
tinuo (grosso e fino) entre 1 e 100.000; ajus-
te de linna de base; seleção de modo de ampli-
ficaçâo (inversor, diferencial, não-inversor);
filtros passa-alta com freqüências de corte em
0,05 Hz, 0,5 Hz, 5 Hz e 50 Hz; filtros passa-
baixà com freqüência de corte em 10 Hz, 30 Hz,
100 Hz e 3 Hz; alimentação por bateria (± 9V);
circuito de 'monitorização de carga das bate-
rias e.circuito de calibração com tensões de •
50 yV.e 1 mV com saída disponível.

Suporte Financeiro: VÔRTEX ENGENHARIA ELETRÔ-
NICA LTDA. - RECIFE-PE..
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PROPRIEDADES DEPENDENTES DE VOLTAGEM EM CANAIS FORMADOS
POR GOLICINA Ia EM B1CAMADAS LIPIDICAS PLANAS. Wamberto
A. Varanda e R.A. Nogueira. Departamento de Fisiologia
e Biofísica - ICB USP

A Còlicina Ia ê uma proteina bactericida com PM -
70.000, extraida de E.coli.Quando adicionada a uma das
soluções que banha uma bicamada lipidicapl Azolccitina
em hexano; técnica de Montai)forma canais aquosos cuja
relação corrente-voltagem é linear. Contudo, quando mui-
tos desses canais são incorporados a bicamada, observa-
se uma condutância fortemente dependente de voltagem .
Esse comportamento pode ser explicado assumindo-se que
0 tempo em que um dado canal permanece aberto ê função
da voltagem aplicada através da membrana. A dependência
de voltagem, tanto ao nivel de canal unitário como
macroscópicamcnte, é bastante influenciada pelo pH das
soluções banhantes(KCl 500 mM;CaCl2 5 mM; MES 5 mM,EDTA
1 mM). Assim, a um pH de 4,5 a condutância varia e ve-
zes a cada 4 mV, enquanto que a pH 8,2 essa variação e
de somente e vezes a cada 9 mV. Essa titulação da depen
dencia de voltagem e consistente com a hipótese de que
os sensores de voltagem do canal devam ser grupos carre-
gados da presentes na proteina. A condutância de um úni-
co canal e de 27 pS, no entanto, aplicando-se voltagens
abaixo de +20 mV a membrana, ê possivel detectar-se dois
subestados nesse canal: um com condutância^ao redor de
20 pS e outro ao redor de 7 pS. Esse dado ê confirmado
quando se estuda a evolução temporal da corrente, em
resposta a um pulso de voltagem,numa membrana contendo
muitos canais de Còlicina Ia. Neste caso, tal relação
necessita de pelo menos duas exponenciais para ser ade-
quadamente descrita.

Auxílio financeiro: FAPESP, VINEP,PICD(CAPES)
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INTERAÇÍO'ENTRE IÒNS E ÁGUA NO CANAL DE GRAMICIDINA A:
$: MÉTODO PARA MEDIDA DE FLUXOS PEQUENOS. Fábio C. França
e Joaquim Procopio. Departamento de Fisiologia e Biofisi-
ca, Instituto de Ciências Biomédicas da USP. São Paulo.

O antibiótico gramicidina A, quando incorporado a bica
madas lipídicas, forma dímeros que funcionam como canais
cation seletivos. 0 transporte de ions e água através des
ses canais se dá em fila única, ou seja, nao há ultrapas-
sagem dentro do canal como no canal de Na do nervo. 0 ob-
jetivo de nossa pesquisa é estudar as interações entre í-
ons e água dentro do canal e como primeira etapa determi-
naremos o numero, n, de moléculas de água que o íon arras
ta ao atravessar o canal. Para tanto realizamos o experi-
mento de eletroosmose que consiste em passar uma corrente
através do canal e ir̂ dir o fluxo de água associado. Como
este fluxo é da ordem de 10~9 litros, construimos uma câ-
mara a partir de uma haste de termômetro de alta precisão
onde uma das extremidades e alargada com fogo e pressão.
Esta extremidade forma um reservatório que se comunica
com o exterior através de um orifício circular; na outra
extremidade conectamos uma seringa Hamilton de 10 ul cujo
embolo JÍ movido através de um avanço micromêtrico. A se-
ringa ê cheia com óleo mineral corado que faz interface
com a solução na zona de leitura do termômetro. Apôs for-
marmos no orifício da câmara uma membrana tratada com gra
micidina, passamos uma corrente através de um par de ele-
trodos de Ag-AgCl que gera o fluxo de água. Como a câmara
é fechada, qualquer variação de volume abaularã a membra-
na que corrigimos no avanço micromêtrico. Podemos ler, a^
sim, as variações de volume através das variações de aitu
ra da interface ôleo-solução. Para a membrana de azolecti
na 2.5V em n- decano, tratada com gramicidina 0.1 mg/ml
em etanol, em solução 0.1 M de, KC1 obtivemos;

n(27)« 13,36 ± 1,71 (SE)
| Este resultado será corrigido posteriormente gara a ca
Aada estacionaria e usaremos o lípide DPPC que nâo apre-~~
lenta cargas fixas. Apesar disso este resultado está de a
çordo com o obtido por Levitt et ai CBiochim.Biophys.ACIfl
I1978,512: 436).

Auxílio financeiro; Fapesp, Finep
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EFEITOS EE SAL EM VESlCULAS EB ANFTFILIOOS SINIÊTTO06.
Apa M. GBUJnona-ftLbeiro» Lucia S.Yoshflrifl ̂  ffernan Chaimo-
vif*>- Depto de Bioquímica,Instituto de Química,Lhiversi-
dade Estadual de S.Paulo,S.Paulo,SP.

Teorias de estabilidade coloidal podem explicar e pre
ver características de agregação de vesículas fosfolipí-
dicas.Oonceitualmente,a teoria de von Smoluchowski in -
cluindo a existência de una barreira de potencial descre_
ve o movimento difusional de uma partícula submetida a
forças atrativas de van Der Waals e a forças eletrostáti^
cas repulsivas. Adicionando eletroli tos ao sistema, a re-
pulsão diminui e a estabilidade aumenta, assumindo-se a
atração como constante.O fator de estabilidade W está re_
lacionado com a energia de interação.0 objetivo deste
trabalho ê testar a teoria da dupla camada de \ferwey e
Overbeek (DLVO) e a relação entre W e a energia de intera
çâb em vesículas de anfifilicos sintéticos submetidas a
concentrações variáveis de eletrolitos.Vesículas grandes
ou pequenas de cloreto de dioctadecildimetilamonio,DODAC
ou de dihexadecilfosfafo de sódio,DCP,comportam-se como
coloides sendo eletrostáticanente estabilizadas confor-
me previsto pela teoria DLMD.A proporcionalidade entre
log W e log C (concentração de eletrôlito)está de açor
do com a teoria.Entretanto,a proporcionalidade entre a
inclinação dessas retas e o raio vesicular não foi con-
firmada.Efeitos da concentração das vesículas sobre sua
estabilidade frente a sal são analisados.As velocidades
iniciais de floculaçao crescem linearmente com a concen-
tração do anfifllico,mantendo-se constante o sal adicio-
nado .A instabilidade de vesículas pequenas de DODAC ou
DCP em presença de sal e caracterizada.A relação excl-
mero/monôroero (E^D para o 2-(10-(lpireno)-decanoil)-fos-
fatidilcolina em vesículas sonicadas decresce can o tero~
po devido à adição de sal sugerindo que estas fundem porj
efeito de sal .Por outro lado, E/M desse marcador flúores'
oente incorporado à bicamada de vesículas grandes pexnta?
nece constante apôs adição de sal,o que sugere que ape- >
nas processos de agregação estariant envolvidos nas mudanj
ças de turbidez dessa dispersão apôs a adição de sal.

Auxilio financeiro: FAPESP, FINEP e OPq.
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EFEITO DA QUININA E DA INJEÇÃO IONTOFORÉTICA
DE CATIONS Dl VALENTES NAS CARACTERÍSTICAS ELE-
TROFISIOLOGICAS DA MEMBRANA DOS MACROFAGOS POLÎ
CARIONTES. Elizabeth G. Araújo, Pedro M. Perse-
chini e Gilberto M.Oliveira-Castro. Instituto
de Biofísica da UFRJ, Rio de Janeiro, RJ.

Macrofagos policariontes obtidos pelo implan
te de 1aminuIas de vidro na cavidade peritoneal
de camundongos foram estudados pela técnica ele
trofisiolõgica. Durante as experiências, as ce
lulas foram mantidas em meio de cultura comple
to (RPMI, 5% SFB, Hepes 6mM) ou em solução saljL
na (NaCl 140mM, KC1 5mM, CaCl2 lmM, MgCl2 0.5mM
Hepes 6mM). 0 pH era mantido em 7.3 e a tempera
tura em 36+19C. A injeção iontoforética intrace
lular foi realizada através de microeletrõdios
contendo 0,5M de cloreto dos diversos metais ou
0.5M de nitrato de lantânio. Hiperpolarizações•
lentas foram deflagradas pela injeção iontoforê
tica de cálcio (J.Memb. Biol.£1:81-90,1981).Nos
sos resultados mostram que: a) o sulfato de qui_
lina em concentrações de l,5mM até 1,5 \iH, foi
capaz de bloquear as hiperpolarizações lentas
induzidas pelo cálcio. Seu efeito mostrou-se re
versível. b) a injeção iontoforética de Sr2+ ge
ra hiperpolarizações lentas semelhantes àquelas
obtidas pelo Ca2+. c) Mg2+, Ba2+, Mn2+ e La3+ '
não são capazes de estimular as hiperpolariza
ções lentas. Baseados nesses dados concluímos
quet 1- Sr2+ é capaz de substituir o Ca2+ no me
canismo de estimulaçio das hiperpolarizações T

lentas enquanto os demais ions nao o sao. 2- a
permeabilidade ftO K+ sensível ao cálcio observa
da na membrana de macrofagos policariontes é se
melhante a diversas outras células, nas quais a
quinina também atua como bloqueador especifico.

Financiado pelot CNPq, FINEP e CEPG/UFRJ
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INTRACELLÜLAR POTENTIALS MEASUREMENTS AND ELE-
CTRICAL CELLULAR COUPLING IN LEAVES OF NICOTIANA
TABACUM. M.A. Esquibel, A.Paes de Carvalho and
F.V. Spillmann. Instituto de Biofísica. UFRJ/
Programa de Biotecnologia Vegetal da UFRJ.

Intracellular potentials were measured "in
situ1* in leaves of Nicotiana tabacum with 30 to
40cm in heigth. The measurements were accomplis»
hed through microelectrodes of less than 0.5 pm
in tip diameter against an extracellular refe
rence electrode placed on the leaf surface. Im
palements were made randomly in the space bet
ween large vascular bundles, in a direction
perpendicular to the surface of the leaf, no
more th^n two measurments were registered at
each chosen area Resting potencial averaged
-129,7mV ± 2.2(SE) in 26 samples. In order to
follow the electrical profile of the leaf the
microelectrode was advanced in steps of 10ym,
determined by the micromanipulator,through the
hole thickness of the leaf. Utilizing such pro
cedure 4 to 8 cells were impaled, the dimension
of which were in accordance with that expected
for mesophyll cells. In senescent leaves empty
compartments adjacent to the surface were dete
cted; this was not observed in young leaves.The
analysis of lateral spread or "injury poten
cials", elicited by a 1 to 2cm section parallel
to the midle line of the leaf, yielded results
compatible with electical coupling between meso
phyl cells, with a lenght constant of 0,57mm.

Supported by:
Fundação Universitária José Bonifácio,
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AÇÃO DE SALICILATO DE SÓDIO EM CORAÇÃO ISOLADO:
EFEITO DO ION CA++. G.M.Engel & M.O.Masuda.Ins
tituto de Biofísica da UFRJ, Rio de Janeiro,RJ.

Resultados anteriores mostraram que salici-
lato de sódio (3mM) tem efeitos inibidores so
bre a freqüência sinusal, a condução AV e a
força de contração ventricular. Com o objetivo
de estudar o mecanismo de ação do salicilato,
estudamos a influência da atropina e da concen
tração extracelular de cálcio sobre este efejL
to. Utilizou-se a preparação de coração isola
do perfundido pelo método de Langendorff,com a
solução de Tyrode mantida a 359C e equilibrada
com 5% CO2 e 95%,O2.Monitorou-se o eletrocar -
diograma e a força de contração durante toda a
experiência. Observou-se que o aumento da con
centração de Ca++ de 2,5 (n=14) para 5mM (n=7T
provoca uma diminuição do efeito sobre a força
de contração (redução máxima a 2,5mM de 90% 13
e a 5mM Ca++,_75% I 4) , um aumento na depres_
são da condução AV (bloqueio AV de 29 grau no
momento do efeito máximo foi observado em 14%
das preparações a 2,5mM, comparado com 71% a
5mM de Ca++ e o intervalo PR máximo durante a
ação da droga foi de 177 í 23% (em relação ao
controle) a 2,5mM Ca++ enquanto a 5mM C a ^ che
ga a 208 ± 17%) enquanto o efeito depressor so
bre a freqüência atrial não foi alterado (a me
dia de queda máxima da freqüência atrial foi de
57% em ambos os casos). Por outro lado, 1,4 X
10"^M de atropina (n=4), não alterou nenhum
dos efeitos do salicilato. Estes resultados '
corroboram a hipótese de que pelo menos parte
dos efeitos do salicilato podem ser explicados
por uma diminuição do influxo de Ca++ e de
monstra que tal efeito não é de natureza musca
rlnica.

Financiado pelo CEPG/UFRJ, CNPq e FINEp
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CONTRATURAS PROVOCADAS POR K+ EM FIBRAS MUSCULA

RES DE SIRI (CALLINECTES DANAE). J.H. Leal Car-

doso e G. Suarez-Kurtz. Departamento de Farmaco

logia, Instituto de Ciências Biomédicas, üniver

sidade Federal do Rio de Janeiro, RJ.

O curso temporal das contraturas provocadas
em fibras isoladas de siri por soluções com al-
ta concentração de K ,(K3 > pode ser resolvido
em dois componentes: O componente inicial está
associado a respostas eletrogênicas da membrana
celular e consiste em abalos isolados ou contra
ções tetântcas de curta duração; o segundo com-
ponente ocorre após a cessação das respostas e-
letrogênicas e consiste em contração prolongada
cuja amplitude aumenta com o valor de \R̂J entre
20 e 90 mM. A amplitude das contraturas provocja
das por 90-200 mM ÇQ corresponde Na resposta
contrátil máxima destas fibras. A exposição pré
via das fibras a soluções salinas em que se o-
mitiu o Ca ou a meio contendo procaína (6 mM)
causa bloqueio das contraturas provocadas pelo
K. Os resuLtados sugerem que estas contraturas
requerem influxo de Ca através do sarcolema(pos
sivelraente via canais voltagem-dependente loca-
lizados no sistema tubular) e liberação de ions
Ca estocados no retículo sarcoplasmático.
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J EFEITO 00 TIOPENTAL 8ÚDICQ SOBRE A COMXIÇKÒ ATRIO-VEN -
• TRICULAR DO CORAÇft) OE COELHD ( l ) . Rodrigues de O l i ve i -
ra .V, (2) . & Conde Sarcia.E.A.(3l , Departanento de Fis io
logia, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju,SE,

Este trabalho visa estudar os efei tos produzidos pe-
lo t iopental sodico (Thionembutel, Abbott), nas concen-
trações de flOmg/l e BOmg/l, sobre a transmissão á t r i o -
ventr icular (AV). OS experimentos foram fe i tos em pre-
parações de Langendorff usando-se corações isolados de
coelhos, perfundidos com Tyrode aerado por carbogenio
[^Bf- O2 + 5RÍ COg) e mantido à temperatura constante de
35 £ 0,5°C. A atividade e lé t r ica miocárdica f o i induz i -
da por estímulos rítmicos ( l?0 pulsos/min) provenientes
de um estimulador \iVPI mod. 302-T e captada com auxí l io
de dois eletrodos de vidro cheios de NaCl 1M em contac-
to com condutores de Ag/AgCl. Os registros bipolares
(eletrocardiograma) foram fei tos com um anplif icador
ECG mod.HPBBHB e um po l i grafo HP7754B e foram constan-
temente monitorizados na tela de um osciloscópio DPGEM
(mod. l l lA) . Os experimentos indicam que o tiopental só-
dico numa concentração de 4Omg/l promove um retardo na

.transmissão AV (aumento do intervalo PR) que varia de
3-11% enquanto que, a uma concentração de dOmg/l este
efe i to é mais acentuado, atingindo uma variação de
13-37^. Os dados encontrados sugerem que o t iopental
sódlco pode, estar reduzindo a velocidade de condução da
bnda e lé t r i ca a nível do sistema nódulo AV - feixes coin
dutoreB ventr iculares. Experimentos para local izar a cs
truture onde M faz o retardo estão sendo planejados.

l)Monografia para conclusão de curso
2)Aluna do curso de Bacharelado em Biologia da UFS
3)0rientador

Finenoeiro: Universidade Federei de Sergipe,
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PROJETO BIBLIOGRAFIA: UM MODELO PARA UNIVERSIDADES DE
PEQUENO PORTE. Conde Garcia.E.A. , Nascimento,A.E. &
Paula Carvalho.M. Departamento de F i& io l og i a , U n i v e r s i -
dade Federal de Sergipe, Aracaju,SE.

As Universidades brasileiras de pequeno porte geral-
mente carecem de memória adequada nas suas bibliotecas.
Isto representa um grave entrave para o desenvolvimento
de grupos de pesquisa/pós-graduação. Superar ta l carên-
cia é tarefa difícil no contexto nacional atual e Q bus_
ca de soluções alternativas tem justificado muitos es -
forços. 0 presente projeto visa criar na biblioteca da
Universidade Federal de Sergipe uma seção de "reprints'*
xerografados especializados nas áreas de maior desenvol^
vimento desta Universidade. Para t a l , se encontra em fa
se final de desenvolvimento um "software" para IBM/360
e um grupo de trabalho está transcrevendo informações
bibliográficas para cartões, permitindo a criação de um
nrquivo em computador. A part ir daí relatórios adequa -
dos servirão de guia para a aquisição das cópias que
constituirão a nova seção da biblioteca. Adicionalmente,
consultas bibliográficas poderão ser feitas diretamente
ao computador quer por assunto, por palavras-chave ou
por qualquer dado relativo a uma publicação científica.
Esta facilidade será divulgada de forma a permitir que
outras instituições façam uso do sistema em desenvolvi-
mento. No momento, o cadastrantento de informações rela-
tivas à eJetrofisiologia dos tecidos excitoveis já se
encontra bem adiantado e grupos de trabalho nas áreas
de Educação B Geografia já estão sendo organizados.

Suporte Financeiros UF3.
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PROJETO BIBLIOGRAFIA: SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇfo .
Nascimento.A.E., Conde Garcia,E.A. G Paula Carvalho.M.
Departamento de FisiologLa, Universidade Federal de Ser
gipe, Aracaju,SE.

p software visa permitir a criação, atualização e
consulta de arquivos em computador contendo informações
sobre referencias bibliográficas especializadas num da-
do setor de conhecimento humano. 0 programo que cr ia e
atualiza os arquivos permite o teste de consistência
das informações de entrada, segundo regras previamente
estabelecidas com base nos padrões seguidas por perió-
dicos de circulação internacional, Além das informações
relativas ao autor, t í t u l o e periódico no qual fo i f e i -
ta a publicação estão sendo arquivados códigos que de-
finem a localização de cópia do art igo, o assunto, a
área de conhecimento re la t iva ao conteúdo da referencio
e palavras-chave que fac i l i t a rão a consulta bibliográ -
f i c a . Os usuários dlsporão de um dicionário contendo
os códigos e as palavras-chave, podendo a consulta ao
arquivo ser realizada por: assunto, localização, pala -
vras-chave, autor e periódico. O sistema esta sendo im-
plantado no computador IBM/360 da UFS e está sendo de-
senvolvida uma forma de compactação das informações com
o objetivo de permit ir , alternativamente, a pesquisa da

' existência de uma dada referencia através de um micro -
computador pessoal, Embora o software esteja sendo, no
momento, ut i l izado para o desenvolvimento de memória bi.
bl iográfica re la t iva so campo da eletrof is iologie dos

j tecidos excitaveia, sua implantação nas áreas de educa-
, ção e geografia j á está sendo planejado.

Suporte Financeiro: Universidade Federei de Sergipe,
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EFEITO DA CASTRAÇÃO SOBRE AS PROPRIEDADES ELÉ-
TRICAS DA MEMBRANA DE MÜSCULO LISO DE CANAL DE-
FERENTE DE COBAIO. Regina P. Markus e A l ice T.
F e r r e i r a . Departamento de Farmacologia e Bioquí-
mica e Departamento de B i o f í s i c a , Escola Pau-
l i s t a de Medicina, São Paulo, S.P.

A castração leva a uma despolarização p a r c i -
al da membrana do músculo l i s o de canal defe-
rente de cobaio e através de microeletrodos i n -
t race lu la res obseryou-se aumento na amplitude e
retardo na repolar ização dos po tenc ia is de j u n -
ção expontâneos destas c é l u l a s . Sugerem-se pois
al terações nas propriedades e l é t r i c a s da membra-
na das mesmas. A manutenção potenc ia l de repou-
so depende pr inc ipalmente dos ions Na+ e K+,
por i s t o procuramos v e r i f i c a r se ocorrem a l t e -
rações das concentrações i n t r a c e l u l a r e s destes
ions ( ( N a + i . e ( K + ) . ) e/ou al terações da per-
meabil idade da membrana aos mesmos pela cas t ra -
ção. Usando microeletrodos i n t r a c e l u l a r e s de-
terminamos os potenc ia is de repouso em f i b ras
de cobaios normais e cast rados, em d i fe ren tes
concentrações de K+ e x t r a c e l u l a r ( ÍK + ) ) ,
mantendo-se a soma NaCl e KC1 constante. As
(Na ). e (K+K foram estimadas do conteúdo
t o t a ^ d o i o n , Jos espaço e x t r a c e l u l a r e da ra -
zão peso seco/peso úmido. As (Na ). e (K ).
não variaram com a castração e nem com a v a r i a -
ção de [K + ) e e (Na ) . Observou-se a l teração
do p e r f i l de variação do potenc ia l de repouso

l ( K + ) t ã A ã P ^p ç p p
com log(K + )p com a cast ração. A razão PNa^K
calculada pela equação de Goldman-Hodgkin-Katz
dobrou de va lor no animal cast rado, o que expli-»
ca o desvio da l i n e a r i d a d e , em baixa (K+) , da *
curva do potenc ia l de repouso em função dS

i1ogCK+) . Expl ica também o aumento de ampl i tu -
ide e o retardo na repolar ização dos potenc ia is
'de junção expontâneo destas f i b r a s .
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FENÔMENOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA DESSENSIBI-
LIZAÇAO DA TAENIA COLI ft ANGICTENSINA II. Suma
I. Shimuta, Alice T. Ferreira, Regina P. Markus,
Antonio C. M. Paiva e Therezinha B. Paiva. De-
partamento de Biofísica, Escola Paul ista deMe-
dicina, C P . 20.388, 04034 São Paulo, S.P.

A indução da dessensitnli zação (taquifilaxia)
da taenia coli de cobaia ã angiotensina II (Ali)
requer a presença do guanido-grupo na cadeia la- •
teral em posição 2 e do ami no grupo terminal
protonado. Esta taquifilaxia caracterizou-se
por ausência de relaxamento apôs a remoção do
agonista e pela diminuição (ou ausência) da res-
posta ã segunda adição de Ali 5 min após a pri-
meira adição. 0.registro elétrico ("double su-
crose gag") efetuado paralelamente mostrou que
a contração mantida foi decorrente da despola-
rização prolongada mesmo após a remoção do ago- I
nista. Nesta fase, o potencial eletrotônico pro- f
duzido por pulsos de corrente constante,
estava diminuído indicando que a condutância da
membrana estava aumentada. Para verificarmos se
esta despolarização prolongada seria responsável
pela dessensibi1Izaçao estudamos este fenômeno
em meio contendo Na reduzido (.80 mM), condição
que diminue o efeito despolarizante dos agonis-
tas . Observamos que nesta condição foi menor a
amplitude de contração inicial ocorrendo rela-
xamento rápido após a lavagem. 0 registro ale-
trico mostrou recuperação do potencial'eletro-
tônicoapós a lavagem do agonista. Apesar da re-
polarização total da membrana, a adição subse-
quente de (Sar')AII não induziu qualquer despola-
rização da membrana e, consequentemente, nenhu-
ma contração. Concluímos que na taenia coli o ,
mecanismo responsável pela taquifilaxia está '
relacionado a alterações no receptor ou nos ca-
nais lonicos operados pelo receptor, Indepen-
dentemente do potencial da membrana.

Auxílio Financeiro: FAPESP, FINEP e CNPq

F-13



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA -1983

MECANISMO DE CONTRAÇÃO INDUZIDA POR ACETILCOLINA OU CLO
RETO DE BXRIO EM CANAL DEFERENTE DE COBAIO. Elisabete
Pinto-Breuing e Regina P. Markus. Depto. Farmacologia,
Setor Prod. Naturais, EPM, Sao Paulo - SP.

No presente trabalho procuramos caracterizar a disp£
nibilidade de íons cálcio para a contração do canal de-
ferente de cobaio adulto, induzida por interação droga-
receptor (acetilcolina, 0,3 mM) ou por agente despolari
zante ( BaCl», 10 mM ) . Foi utilizada a técnica de
"sucrose-gap que permite registro simultâneo da ativi-
dade elétrica e contrãtil da preparação. Os registros
foram realizados a 309C em solução nutritiva com 2,0 mM
de CaCl»* A disponibilidade de íons cálcio foi estuda-
da a partir de registros em meio sem cálcio (s/Ca) ou
sem cálcio mais 0,5 mM de EGTA (s/Ca+EGTA). Observamos
que a troca por líquido s/Ca induziu despolarizaçao e
contração transientes. Tanto a acetilcolina quanto o
BaCl~ foram capazes de induzir despolarizaçao e contra-
ção mesmo apôs 60 min em meio s/Ca. Depois da lavagem
dos agonistas, verificou-se o aparecimento de despolari
zaçoes e contrações fãsicas nao observadas em líquido
com cálcio. Já a troca para líquido s/Ca+EGTA produziu
despolarizaçao sustentada (10+2 mv) e contração tran-
siente. Nestas condições, tanto a resposta elétrica co
mo a contrãtil para a acetilcolina foram bloqueadas em
20 min. Para o B̂ iCl» observamos resposta elétrica e con
tratil mesmo após 60 min de manutenção em meio s/Ca+EGTA
ou na ausência de resposta à acetilcolina. Depois da la_
vagem do BaCl» observamos despolarizaçoes fãsicas nao
seguidas de contração. Podemos inferir que a contração
induzida por acetilcolina é dependente da ativação de
membrana e de cálcio extraceluiar. No caso do BaCl» ob_
servamos atividade elétrica independente de contração
indicando uma possível substituição do íon bãrio pelo
íon cálcio a nível de atividade de membrana.

FINANCIADORA: FAPKSP <• CNPq,
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MBRCURIAI3 ORGÂNICOS MODIFICAM A AÇÃO OB A-
00NISTAS SOBRE O ÔTERC DE RATA.
Antonio L. Sijva, Olga M. Marcai, Ibrahim F.
Heneine e José A. Rodrigues - Depto de F i s i
ologia e Biof ís ica - ICB da UFMG.

Úteros de r a t a s castradas e in je tadas
com progesterona foram montados em banho r e
gis t rador com alavanca auxotonica, perfundi
dos com Tyrode. C r eg i s t ro das contrações
de Acet i lco l ina , Bradicinina e Ocitocina
foi padronizado com t rês concentrações. Apôs
tratamento com mercuriais de carga neutra ,
pos i t i va e negativa, as contrações foram
reg i s t r adas outra vez. Observou-se uin e f e i -
to bimodal: Em baixas concentrações há um
estímulo da contração de todos os agonistas,
e em a l t a s concentrações, observa-se ura e-
feito inibidor. Postula-se a existência de
dois sítios de ligação dos mercuriais, para
explicar o efeito bifásico.

Auxílio - CNPq e FINEP.
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ESPECIFICIDADE DA BATRACOTOXINA PELA MEMBRANA
BIOELETROGENICA DO ELETROCITO. M.A.Esquibel,R.
D«Machado e F.C.Miguens. Instituto de Biofísi-
ca Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ.

Eletrocitos isolados dos órgãos de Sachs do
Eletrophorus electrlcus (L.) foram imersos em
salina padrão, para controle durante o mesmo
tempo que, outros permaneceram em 10-7M de Ba
tracotoxina (BTX) em salina çadrio, pH 7,3, du
rante 90 minutos. Apôs fixação em glutaraldel
do dilui do em salina padrão seguida de pôs- fi_
xação õsmica, a análise da ultraestrutura foi
feita çor microscopia de transmissão. A longa
permanência em salina não introduziu qualquer*
alteração nas preparações controle. A BTX pro
duziu significativas alterações especificamen-
te sobre a membrana bioletrogênica, desde re
tração das papilas até alterações a nível ul̂
traestrutural. Dois tipos incomuns de ultraes-
trutura foram encontrados relacionados à mem
brana excitãvel: 1) volumosas formações de mem
branas intimamente justapostas constituindo ar
borescências, essas formações são encontradas
quer no interior do eletrocito quer voltadas '
para o meio exterior; a membrana adjacente a
elas é contínua e carece das típicas invagina-
ções; é também significativo o fato das mito
cõndrias presentes nas vizinhanças dessas es_
truturas mostraram vesículas claras no seu in
terior. 2) massas arredondadas constituídas de
material filamentoso são encontradas sempre *
nas proximidades das formações arborescentes.A
membrana da face anterior dos eletrocitos tra
tados não mostrou qualquer alteração detecta -
vel. Estes dados ultraestruturais são altamen-
te significativos tendo-se em conta a ação da
BTX sobre a permeabilidade da membrana eletro-
ginica ao sõdio.

Trabalho realizado com auxílio do CEPEG da
ÜFRJ, CNPq e FINEP.

F-16



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

Í N D I C E

D E

A U T O R E S



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

ABDELHAY, E . A.2,B.8,B.9

ACCIOLY, L.G.A. B.3

AIRQLDI, L.P.S. C.13

ALBANO, R.M. B . 1 2

ALMEIDA, D . F . D .4

ALONSO, A. A . 1 0

ALONSO, C.E.V. B .9

AMARAL, R.A. D . 1 3

AMORIM, A . F . C.6

ANGLUSTER, J . D. 3

ARAÜJO, E .A. D.9

ARAÜJO, E.G. F . 5 , S . 1 O

ARAÜJO, M.M. D.9

BARBOSA, N.M. B . 4

BARROS, M.de E . 1 2

BARROS, R.R. F . l

BATISTA E SILVA, C. B . 1 , B . 2

BEHRENS, M.I . C .21

BEIRÃO, P . S . S . 9

BEMSKI, G. A . 3 , A . 4

BLUM, B. E . 2

BÜDDENER, A. D . 1 0 , D . 1 1 , D . 1 2

BONAFÉ, C . F . S , B .6

BOSCHERO, A.C. D.7

CÂMARA, F . P . B .10

CAMPOS, V. A . 1 8 , E . 4

CAPOCCI, H. C.2

CARACELLI, I . E . 3

1-1

f



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

CARDOSO, J.H.L. F.8,S.12

CARDOSO, V.N. E.14

CARLOS, M.T. E.15

CARMONA-RIBEIRO, A.M. F.4

CARVALHO, J.F. S.3

CARVALHO, M.G.C. S.4

CARVALHO, R.E.S. E.ll

CARVALHO-ALVES, P.C. C.8

CASSOLA, A.C. C.23

CASTELLANO, E.E. A.11,A.12

CASTRO, F.T. S.3

CAVALCANTE, T.I.R. D.5

CHAIMOVICH, H. F.4

CILENTO, G. E.5,E.6

COLOMBO, M.F. A.5

CONDE-GARCIA, E.A. F.9,F.10,F.11

CORTEZ, P.H.M. D.5

CRUZ, L.S. D.9

CUKIERMAN, S. S.ll

CURTI, C. C.14

DANIEL, J.P. D.15,S.5

DE DIOS-ABAD, E. C.16

DE LUCA, M.E.M. E.2

DE MÉIS, L. C.9,C.10,C.21,S.8

DE MELLO, M.P. E.8

DE SOUZA, W. D.1,D.2,D.3

DIAS, E.C, A.l
DIAS FILHO, B.P. D.3

DONOSO, J.P. " A.14

1-2



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

DRÜDE DE LACERDA, L . E . 1 7 , E . 1 8

DUPONT, Y. S .6

DURAN, N. A . 1 8 , E . 4 , E . 8

ELIAS, C A . D. 2 , D . 3

ENGEL, G.M. F . 7

ERAZO, S . A.18

ESPERANÇA, C.H. A. 2

ESQÜENAZI, D. B .8

ESQUIBEL, M.A. F . 6 , F . 1 6

FAGIAN, M.M. C.19

FALJONI-ALARIO, A. E . 8

FERREIRA, A . T . C . 3 , F . 1 2 , F . 1 3

FERREIRA, L . C . S . D . 4 , D . 5 , D . 6

FERREIRA, R . C . C . D.6

FERREIRA, S . T . C.7

FERREIRA, W.T. E.13

FILHO, A . A . S . D.6

FISZMAN, M. E.17,E.18

FOCESI J r , A. B.6

FRANÇA, F . C . F .3

FRÜGÜLHETTI, I . C . S .4

GALEMBECK, F. A.17

GARCIA AGUDO, N.L.M. E . l

GIEBISCH, G. C.23

GISLER, G.C. A.18

GOMEZ, E . E . 4

GONÇALVES, J . M . E . l

GUILLOBEL, H. E . 1 0

1-3



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

GUIMARÃES-MOTTA, H. C.10

HASSÕN-VOLOCH, A. B . 1 , B . 2 , C . 1 5

HENEINE, I . F . A . 1 , D . 1 5 , E . 1 4 , F . 1 5 , S . 5

HENEINE, L.G.D. D.15

HERCHÜELZ, A. D.7

HIPPERTT DA GAMA, O.B. C.22

HOFFMANN, M.E. S . l

INESI, G. S . 7

KALINOWSKI, H . J . A . 3 , A . 4

KURTENBACH, E. C.5

LABAKI, L .C . A.16

LACAZ-VIE1RA, F. B.11,C.25

LACERDA, M.V.C. B.3

LANGEL, M.C.M. A.15

LANIADO, J.Y. A. 7

LEAL, N.C. D.5

LEBRUN, P. D.7

LEITÃO, A.C. E.10,E.ll,S.2

LEITE, L.C.C. E.8

LEONE, F.A. C.14

LOPES, A.G. C.23

LOURO, S. A.2,A.15

MACHADO, R.D. F.16

MADARAZO, R. A. 7

MALAISSE, W.J. D.7

MALISKA, C. D.8

MALNIC, G. C.23,C.24,S.14

MANSILLA, H. E.4
#



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

MARÇAL, O.M. F .15

MARCELINO F9 , M. E . 1 3 , F . l

MARCUCCI, M.C. E . 8

MARIGUETO, N.A. A.6

MARKUS, R . P . F.12,F.13,F.14

MARTINS, I . S . C.20

MARTINS, O.B. C.9

MASCARENHAS, S. A . 1 4 , E . 3

MASUDA, M.O. F . 7

MÂTSÜÜRA, M.S.A. B.6

MEIRELLES, N.C. A . 6 , B . 4 , B . 5

MELLO AIRES, M. C . 2 3 , C 2 4

MELLO FILHO, A . E . C . E . 7 , S . l

MELO, V.G.B. D.9

MENEGHINI, R. E . 7 , S . l

MENEZES, A.A.L . D.14

MEYER-FERNANDES, J . R . C.22

MIGÜENS, F . C . F .16

MIRANDA, M. B . 7 , B . 8 , B . 9

MORAES, E . C . E .9

MORAES, J . C . T . B . C.25

MORAES, L . C.17,C18

MORGADO J r . , E . C.16

MOTTA, S . R . N . B . 3

MOURA NETO, R. S . 3

MOURÃO, P .A.S . B.12

MOLLÉR, P.T. B.6

NACHBIN, L. C.16

1-5



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

NASCIMENTO, A . E .

NASCIMENTO, J .H.M.

NASCIMENTO, M.C.S.

NASCIMENTO, O.R.

NERY DA MATTA, A.

NOGUEIRA, R.A.

NOVAES, G.

NOÜAILHETAS, V.L.A.

NUNES, M.A.

NUNES, P.H.M.

NUNES, S . P .

OGO, S.H.

OLIVA, G.

OLIVEIRA, C.R.G.

OLIVEIRA, J .A .M.

OLIVEIRA-CASTRO, G.M.

ONUCHIC, L . F .

OSHIRO, M.E.M.

PAES DE CARVALHO, A.

PAIVA, A . C M .

PAIVA, T . B .

PALADINI, A.A.

PANEPUCCI, H.

PAULA, E.

PAULA CARVALHO, M.

PENNA FRANCA, E.

PERSECHINI, P.M.

PFEIFFER, W . C

F . 1 0 , F . l l

S.9

E.14 ,S .5

A.10,A.13,E.3

B.2

F.2

D.15

C.3,C.4

A.7 ,A.8 ,A.9

A. l

A.17

B.6

A.11,A.12

C.8

C.14

F.5,S.1O

B . l l

C l

F .6 ,S .13

C 1 , C 3 , C 4 , F . 1 3

-C.1 ,C.2 ,C .3 ,C .4 ,F .13

E.6

A.14

B.5

F . 1 0 , F . l l

ti. 15,E. 16

l \ 5 , S . 1 0

K.17,E.18

I - í )



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

PINTO, T.M.P. D . 1 0 , 0 . 1 1 , D . 1 2

PINTO-BREUING, E. F .14

PIRES, A.T.N. A.17

PROCOPIO, J . F . 3

RAMOS, P .A .L . D.9

RAMOS, R.G.P. B .7

REBELLO, M.A. S . 4

RI VAS, E . I . E . 6

RIVEROS, R. A . 1 8

ROCHA, H. B . 8 , U .'>

RODRIGUES, J . A . F . 1 5

RODRIGUES DE OLIVEIRA, V. F . 9

RONDINELLI, E . S . 3

RUGGIERO NETO, J . A . 1 3

SAITO, E.M. E . 1 3

SANCHES, R. A . 1 4

SANDE E LEMOS, M . P . P . C I O

SANTOS, P . S . A . 6

SANTOS DE SOUZA, A.B. D.l

SATO, E. C.25

SHIMUTA, S.I. C.3,C.4,F.13

SILVA, A.B. D.13,D.14

.SILVA, A.L. F.15

SILVA, A.M.P. E.14

SILVA, B.S. £.10

?6ILVA, J.L. C.6

:SILVA# L.P. D.13

<SILVA, P.R.M. D.10,D.11,D.12

1-7



VIII CONGRESSO ANUAL - SOC. BRAS. BIOFÍSICA - 1983

SILVA, R.

SILVA FILHO, F . C .

SOARES, M.C.M.

SOMLO, C S .

SORENSON, A .L .

SORENSON, M.M.

SOUZA, A . B . S .

SOUZA, G.M.L.

SPILLMANN, F.V.

SUAREZ-KURTZ, G.

TABAK, M.

TEBECHRANI, R.

TEIXEIRA, V . S .

TORRES DA MATTA, J .

TORRIANI, I . L .

VALERO, V,B.

VARANDA, W.A.

VASCONCELLOS, J . I . C .

VERCESI, A .E .

VERJOVSKI-ALMEIDA, S .

VIEYRA, A.

VILLABLANCA, M.

WAJNBERG, E.

XIMENES, M.F.F.M.

YOKOAMA, F.

YOSHIDA, L . S .

ZIN, W.A.

ZUKERMAN-SCHPECTOR, J.

S . 3

D . 1 , D . 2 , D . 3

S.4

C.15

S.9

C. l l

D.l

D.9

F.6

F.8,S.12

A.5,A.10,A.13

C.25

E.16

B.1,B.2

A.16

C.3 ,C4

F.2

A.6

C.12,C.13,C.19,C.2O

C.5,C.6,C.7,C.8

C.16,C.17,C.18,C22

E.5

A.3,A.4

D.14

C.25

F.4

D.10,D.11,D.12

A.11,A.12

1-8



Impresso na Academia Brasileira de Ciências


