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l.Wstęp

JoteU. w badanej w eksperymencie MRJ próbce obok protonów

znajdować sj« będą również inne jądra o niezerowya Jądrowym nomencie

nagnntyczny«, na przykład kwadrupotowe jądra azotu "w, istnieje

•oibwoać zrównania ich larsorowskich c z ę s t o ś c i p r e c e s j i o z

c z e e t o i d ą preces j i u f protonów, Jak to przestawiono na Rys.l.
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Rya.l. Zrównanie częstoici precesji protonów z częstością
odpowiadającą przeJiciOB kwadrupolowyn Jądra azotu

Zrównania czągto&d. stwarza warunki do wystąpienia efektu
"cross-over", a za tyn do wzajennej wymiany spinowej pomiędzy spinani
I oraz S. Ponieważ kwadrupolowe jądra azotu są silnia sprz»żona z
siscdą, w odpowiednich warunkach wystąpić może transfer magnetyzacji z
układu protonów do sieci za pośrednictwem Jąder azotu. Prowadzi to do
znaczącego zwiększenia szybko*ci relaksacji spin-siatka protonów,
przejawiającego aw wystąpieniem charakterystycznych maksimów
relaksacyjnych obserwowanych przy często* ciach odpowiadających



częstościom w których występuje efekt "cross-over".
W układach biologicznych zjawisko to zostało po raz pierwszy

zaobserwowane przez Winters i Kim micha [1], a jego występowanie
potwierdziły dalsze badania [2-4].

Celem obecnie prezentowanej pracy było zbadanie, czy taka
heteronuWearna relaksacja skroi na odgrywa role również w przypadku
protonowej relaksacji w roztworach natywnej i zdenaturowanej albuminy
krwi człowieka.

2.Materiały i netody

Roztwory białek sporządzano z krystalizowanej i liofilizowanej
albuminy krwi człowieka firny Sigma (nr.katalogowy V-9511)
rozpuszczając ja. w odpowiedniej ilości buforu Tris o pH 7, 3. Stężenia
białka w badanych próbach wynosiły odpowiednio od 3 do 33 procent
wagowych (poi). Po wykonaniu pierwszej serii pomiarów natywne białko
denaturowano umieszczając probówka HHR przez 5 Minut we wrzącej
wodzie, a następnie po 24 h wykonywano ponowne pomiary Bzybkoścd
relaksacji.
szybkość relaksacji w funkcji częstości Larmora mierzono przy pomocy
spektrometru pola cyfctonsgo firny IBM w Laboratorium NHH
Uniwersytetu w Hons stosując technikę opracowaną przez Koeniga i
Browna [5]. W omawianych eksperymentach szybkość relaksacji protonów
mierzono w zakresie często* ci Laraora od 1 do 4 MHz zmieniając ją
z krokiem równym 0,1 MHz.
Badania wykonywano w stabilizowanych temperaturach 4 C° i 25 c°

3. Wyniki i ich omówienia.

Typowe rezultaty pomiarów relaksacji protonów w funkcji częstości
Larmora dla natywnej, a następnie zdenaturowanej próbki albuminy
przedstawiono na Sys. 2.

W tabeli I zestawiono wyniki pomiarów dla próbek zdenaturowanej
albuminy podając maksymalne obserwowane wartości szybkości relaksacji
dla częstości P = 2,7 MHz oraz v = 2 HHz odpowiadającym warunkom
występowania efektu "cross - over". Wartości skorygowanych szybkości
relaksacji wyznaczono odejmując przyczynek pochodzący od relaksacji
dipolowej wyznaczony na podstawie badań profili dyspersji magnetycznej
relaksacji jądrowej [6]. Dla określenia względnej intensywności
przyjęto za wartość równą jedności maksymalną obserwowaną zmianę
szybkości relaksacji.
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Rys.2. szybkość relaksacji protonów wody w próbce natywnej i
zdenaturowanej albuminy w zakresie częstości od 1 do 4 MHz.

Tabela I.

Stężenie
białka

[pew]

Temperatura
CC]

Szybkość
relaksacji

U " 1 ]

skorygowana
szyb.ralaks.

Es' 1]

WzgJodna
intensywność

33.3

14.2

7.1

4

25

4

25

4

25

13.90
13.70
5.20
5.60

3.10
2.80

15.00
14.10
5.40
5.10

3.10
2.80

1.70
2.80

0.40
1.50
0.30
0.60

1.60
2.10
0.10
0.70
0.10
0.40

0.61
1.00

0.14
0.54
0.11
0.21

0.57
0.75
0.04
0.25

0.04
0.14

Z przedstawionych rezultatów wynika, że maksymalna szybkość
relaksacji przy częstościach v i » zależy H próbkach zdenaturowanych
od stężenia białka (większa ilość jąder <4N) oraz, w mniejszym stopniu
od temperatury. U próbkach natywnych, nawet tych o największy*
stężeniu białka, nie zarejestrowano wyraźnego zwiększenia szybkości
relaksacji w warunkach "cross-over".



Wyjaśnienia tago faktu jest następujące. Jak pokazano w pracy [7]
makrocząsteczki natywnej albuminy o kształcie zbliżonym do
elipsoidy wykonują, w roztworze izotropowy tumbling z czasem korelacji
rzędu 10 s. W wyniku procesów denaturacji termicznej zniszczeniu
ulagają wewnętrzne wiązania konformacyjne łańcucha polipeptydowego
który ulega rozwinięciu by poprzez nowe wiązania poprzeczne utworzyć
przestrzenną sieć typową dla żeli makrocząsteczkowych. Prowadzi to do
inobihzacji makrocząsteczek albuminy i znaczącego spadku czasu
korelacji do warto* ci rzędu 10~ s, odpowiadającemu ruchom
Oiiktuacyjnym segmentów łańcucha w sieci przestrzennej żelu.
I mobilizacja makrocząsteczki i związanych z nią cząsteczek wody
hydratacyjnej sprawia, że zostaje spełniony warunek °1

x
e% 1. co

prowadzi do szybkiego przekazywania energii do sieci poprzez
kwadrupolowe jądra azotu, w wyniku czego szybkoić relaksacji protonów
ulega znacząceau zwiększeniu.
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