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Hormonami kontrolującymi aktywność płciowa w organizmach
sa: estradiol, testosteron i progesteron. Wszystkie trzy maja
charakterystyczna budowę steroidów a estradiol należy do grupy
estrogenów, które po raz pierwszy wyizolowano w latach 30-
tych. Estradiol jest hormonem dominującym w żeńskim układzie
płciowym. Estrogeny sa szeroko stosowane w terapii klinicznej
w okresie menopauzy, w czasie której wydzielanie naturalnych
estrogenów w organizmie jest obniżone. Są one również
stosowane w terapii antynowotworowej prostaty w organizmach
męskich.

Ponieważ w literaturze można znaleźć tylko dane
strukturalne jS-estradiolu hemihydrate, wszystkie wyniki badań
odnoszą się do tego związku. Mamy jednak nadzieje, że obecność
jednego protonu wody, w sąsiedztwie molekuły estradiolu nie
wpływa zasadniczo na jej dynamikę molekularna w fazie
niskotemperaturowej. j8-estradiol poniżej temperatury topnienia

Rys.l. Struktura molekularna 0-estradiolu.
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449-453 K, jest białym proszkiem. Jego struktura molekularna,
przedstawiona na rys.l, jest bardzo podobna do struktur:
cholesterolu [1], progesteronu [2], testosteronu [3], i
cortisonu [4]/ hormonów niedawno badanych metoda MRJ.
Estradiol ma jednak tylko jedna grupę metylowa przyłączoną do
szkieletu steroidowego i ta nieznaczna różnica w budowie
wewnętrznej molekuły może być bardzo pożyteczna w badaniu
dynamiki molekularnej hormonów.

Badania ruchów molekularnych w estradiolu przeprowadzono
metodami MRJ: pomiaru czasu magnetycznej relaksacji jądrowej
apin-siatka T, przy częstotliwościach 14 i 25 MHz i drugiego
momentu linii rezonansowej M2 techniką echa magicznego.

wyniki
Temperaturową zależność drugiego momentu linii

rezonansowej M2 przedstawia rys.2. Prawie stała wartość M3 -
19.6 G2 utrzymuje się badanym zakresie temperatur. W 298 K
zaobserwowano nie-gaussowski kształt linii rezonansowej i
zakończono pomiary drugiego momentu.
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Rys.2. Zależność temperaturowa drugiego momentu linii
rezonansowej dla 0-estradiolu. Linią ciągłą zaznaczono
wartość M2 dla struktury sztywnej.

Temperaturową zależność czasu relaksacji spin-siatka T,,
zmierzoną przy częstotliwościach 14 i 25 MHz przedstawiono na
rys.3. W temperaturach: 118 K i 114 K, zaobserwowano jedno,
symetryczne minimum czasu relaksacji T, dla każdej
częstotliwości
niezależne

pomiarowej rys.3 wynika, że T,
od częstotliwości pomiarowej

jest
po
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wysokotemperaturowej stronie minimum i jest funkcję
częstotliwości pomiarowej po stronie niskotemperaturowej, w
minimum, wartość T, wynosi 105 ras dla 25 MHz i 72 ms dla 14
MHz. Powyżej 260 K czas relaksacji skraca się w miarę wzrostu
temperatury nie osiągając jednak minimum przed stopieniem.
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Rys.3. Zależność temperaturowa czasu relaksacji spin-siatka
dla 0-estradiolu zmierzona przy częstotliwości 14 MHz -
- o i 25 MHz — •. Linia przerywana zaznaczono
zależność teoretyczna Cole-Davidsona.

Ponieważ struktura krystalograficzna estradiolu jest
znana [5] korzystając z teorii Van Vlecka [6] obiczono wartość
drugiego momentu dla struktury sztywnej uwzględniając protony
z 27 najbliższych komórek elementarnych. W obiczeniach tych
uwzględniono również protony należące do molekuł wody.
Wewnątrzmolekularny wkład do wartości drugiego momentu wynosi
17.4 G' podczas gdy całkowita wartość M2 dla struktury sztywnej
równa się 22.3 G2. Doświadczalna wartość drugiego momentu,
zmierzona w 77 K wynosi 19.6 G2.

Estradiol ma jedna grupę metylowa w pozycji C13 szkieletu
steroidowego. Obliczono, że jej reorientacja wokół osi C3,
redukuje wartość Mj o 2.0 G2, tak że zredukowna wartość
drugiego momentu równa się 20.3 G2. Jest to w zadowalającej
zgodzie z wynikami doświadczalnymi. W temperaturze 77 K grupa
metylowa estradiolu wykonuje już szybka rotacje i redukuje
wartość M2. Podobne zachowanie sie grup CH3 obserwowano w
badanych wcześniej hormonach [1-4].

Temperaturowa zależność czasu relaksacji spin-siatka z
rys.3 przedstawia klasyczne minimum czasu T, po raz pierwszy
analizowane przez Bloembergena, Purcella i Pounda [7] i
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później przez Kubo i Tomite [8]. Zakładając jeden typ ruchu
molekularnego - reorientację grupy metylowej,
scharakteryzowana przez stała relaksacyjna C, czas korelacji
TC i energię aktywacji E,, wykonano obliczenia i dopasowano
dane doświadczalne do zależności teoretycznej T, wynikającej
z modelu Kubo-Tomity. W obliczeniach tych uwzględniono wyniki
z przedziału temperatur od 77 do 250 K dla dwóch
częstotliwości pomiarowych. Tabela 1 zawiera parametry
aktywacyjne ruchu grupy metylowej uzyskane z dopasowania.
Rezultaty obliczeń prezentowane na rys.3 wykazują wysoka
zgodność z doświadczeniem i potwierdzają trafność wyboru grup
metylowej jako mechanizmu relaksacji w tym zakresie
temperatur. Korzystając z wartości stałej relaksacyjnej C z
Tabeli 1 obliczono odległości raiędzyprotonowe w grupie
metylowej, uzyskując wartość 1.80 A co niezależnie potwierdza
poprawność interpretacji wyników relaksacyjnych estradiolu.

Tabala 1.
Wartości parametrów aktywacyjnych charakteryzujących ruch
grupy metylowej w /8-estradiolu poniżej 260 K.

Energia aktywacji Ea (kJ/mol) 9.4 ± 0.1
Sta Ja relaksacyjna C (10* s2) 9.2 ± 0.3
Czynnik przedeksponencjalny r0 (10

13 s) 2.9 ± 0.2 5

Powyżej temperatury 260 K, pojawia sie inny mechanizm
dominujący relaksacje. Z wielkości energii aktywacji E,, =22.5
kJ/mol oszacowanej z rys.3 można wnioskować, że mechanizmem
tym jest ruch translacyjny molekuł wody dla których energie
wiązań wodorowych mieszczą sie w przedziale 20-22 kJ/mol [9].
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