
Resumo 

As proteínas são macromoléculas de elevada complexidade necessárias ao suporte da vida. Todos 

os sistemas biológicos estão dependentes da funcionalidade das proteínas pois elas controlam a 

actividade de "milhares" de tarefas diferentes como o transporte de substâncias orgânicas e 

inorgânicas, a catálise de reacções, a defesa contra doenças, têm funções estructurais, etc. É 

interessante imaginar que a funcionalidade de cada proteína é regulada pela combinação de apenas 

20 amino-ácidos diferentes (apêndice A). Este pequeno número de amino-ácidos consegue dar 

origem a mais de 100,000 proteínas diferentes. Eles ligam-se entre si formando cadeias de diversos 

tamanhos que definem a base estructural de cada proteína. Estas cadeias vão então enovelar-se 

(folding) dando origem a estructuras com formas distintas que definem a conformação, e como tal a 

função, de cada proteína. Vários campos de investigação surgiram para tirar partido das diferentes 

funções oferecidas pelas proteínas: libertação de drogas, biomateriais, biosensores, testes 

imunológicos [1-4].  

Com este trabalho procurou-se desenvolver uma nova estratégia para preparar biomateriais. A 

síntese de superfícies biocompatíveis exige a estabilização da conformação das proteínas adsorvidas 

o que evita reacções antigénicas. Por este motivo foi necessário encontrar grupos químicos capazes 

de satisfazer esta exigência e desenvolver um modelo que explique as interacções observadas. Mais 

tarde modificaram-se polímeros utilizando estes grupos químicos e estudou-se a conformação das 

proteínas adsorvidas. Estas superfícies tornaram-se também potenciais modelos para curar doenças 

relacionadas com a mudança de conformação das proteínas.  

Para atingir os objectivos acima propostos dividiu-se o trabalho em diversas secções. A primeira parte 

vai dedicar-se principalmente ao estudo da estructura das proteínas em presença de álcoois. Álcoois 

têm sido utilizados em estudos envolvendo enovelamento (folding) das proteínas - compreendendo o 

modo como enovelam é possível compreender o modo como funcionam. Particularmente 

TriFluorEtanol (TFE) [5-7] é um dos álcoois que produz a maior curiosidade devido à particularidade de 

introduzir estructuras α -helicais na maioria das proteínas. Este caracter singular de TFE será 

aplicado para reconverter a estructura secundária das proteínas após denaturação por calor. Apesar 

do elevado número de estudos desenvolvidos com este álcool o mecanismo da interacção entre 

álcool e proteína não está esclarecido [8,9]. Neste trabalho vai ser proposto um mecanismo para a 

formação de α -hélice por álcoois fluorinados baseado nas propriedades da mistura água/TFE. Mais 

tarde será estudado o impacto de TFE na funcionalidade das proteínas adsorvidas.  

A segunda parte desta tese vai estudar a conformação das proteínas adsorvidas pois invariavelmente 

quando adsorvem numa superfície solida as proteinas alteram a sua estructura [10-12]. Uma técnica 

antiga, Dicroísmo Circular [13], será utilizada para resolver um problema antigo: alteração de 

conformação, como medir? Esta técnica provará ser muito sensível a alterações estructurais de 

proteínas adsorvidas mostrando que estas alterações estão directamente relacionadas com a função 

da proteína e dependentes da química e estructura das superfícies.  



Na terceira parte vai-se utilizar o impacto peculiar de TFE em proteínas para o "design" de superfícies 

com os grupos químicos Fluor (-CF3) e Hidróxi (-OH). As superfícies propostas mostraram ser uma 

nova aposta para a estabilização estructural de proteínas adsorvidas.  

Numa primeira aproximação ao problema utilizou-se uma mistura de alcano-tiois tendo os grupos 

terminais -CF3 e -OH. Tiois são excelentes modelos para a obtenção de monocamadas bem definidas 

visto estas só dependerem do controlo da química em solução [14-18]. A mistura de diferentes 

percentagens destes dois compostos químicos em solução originaram superfícies de variadas 

energias sendo então possível controlar os processos de adsorpção. A própria natureza usa este 

conceito no controlo das suas actividades: por exemplo o endotelium vascular, conhecido pelas suas 

propriedades antitrombogénicas, é constituído por microestructuras com domínios hidrofóbicos e 

hidrofílicos, respectivamente de baixa e alta energia [19].  

Numa segunda aproximação utilizaram-se polímeros modificados com unidades TFE ou então 

completamente fluorinados. Os polímeros oferecem fortes vantagens em relação aos tiois visto que é 

possível modular as suas propriedades mecânicas, absolutamente indispensáveis para aplicações 

biológicas (por exemplo imobilização de enzimas e adsorpção de proteínas).  

Através de um material artificial - polímero - a química encontra a biologia [10, 20-22]. É nesta 

interface aonde realizamos a maioria das experiências tendo em vista provar a possível aplicação dos 

polímeros fluorinados como materiais biocompatíveis.  

Alterações estructurais são tão importantes e com tão grandes consequências que no corpo humano 

existem doenças baseadas em alterações estructurais: Alzheimer, BSE (com o nome vulgar de 

doença das vacas loucas), a doença de Creutzfeldt-Jakobs [23-26]. Em comum têm todas uma 

transição estrutural de α ? β  de pequenos peptídeos, chamados prions, que agregam sob a forma 

β  e precipitam no cérebro. Nos últimos anos foi descoberto que os β -peptídeos podem induzir β -

esctruturas em um peptídeo a [25]. De onde vem o primeiro peptídeo e qual o mecanismo que o faz 

transitar numa estructura β  não está ainda clarificado. Para curar a doença é então necessário 

bloquear a agregação das estructuras β  ou então reconverter o peptídeo.  

O peptídeo responsável pela doença de Alzheimer, amilóide, será utilizado na última parte desta tese 

em estudos efectuados com TFE e superfícies fluorinadas com vista a reconverter a estructura β  em 

estáveis α -hélices.  

Abstract 

Proteins are large complex macromolecules necessary for the development of life. All biological 

systems are dependent on the functionality of proteins: they are carriers, they catalyze reactions, they 

defend, they support structures, they control the activity of "thousand" different tasks. It is interesting to 

imagine that the normal function of a protein is produced only by the combination of 20 different 



amino-acids (appendix A) resulting in more than 100,000 different proteins. The amino-acids will form 

chains that define the protein structure, and the structure will define the functionality. Several fields of 

application emerged to take advantage of the different functions offered by proteins: drug delivery, 

biomaterials, biosensoring, immunoassays [1-4]. Any of these applications requires stable structures.  

This work was motivated by the aim to develop a new strategy to prepare a biocompatible surface. 

The surface should be modified by small molecules that actively stabilize the structure of proteins 

adsorbing and hence avoid antigenic reactions. Hence suitable groups had to be found. Their mode of 

action was to be clarified; they were then to be connected to surfaces and the conformation and 

function of proteins binding to these surfaces was to be studied. As an off spring one could also 

envisage to use these surfaces to cure diseases related to conformational changes and an attempt 

into this direction is made at the end.  

This work is mainly dedicated to the study of the structure of proteins. Particular attention will be paid 

to the manipulation of protein structure by alcohols. Alcohols have been used in studies involving the 

folding of proteins - by understanding the way they fold it is understood the way they function. 

Particularly TriFluorEthanol (TFE) [5-7] is one of the alcohols that produces the most curiosity due to 

the singularity of inducing α -helical structures in the majority of proteins. This singular character of 

TFE will be applied to reconvert the secondary structure of proteins, destroyed after heat-denaturation. 

Despite the large number of studies performed the mechanism of α -helix induction by TFE remains 

still obscure [8,9]. This work will propose a mechanism for the α -helix formation by fluorinated 

alcohols based on the mixing properties of TFE and water. Further on it will study the impact of TFE 

on the functionality of adsorbed proteins.  

Adsorbed proteins invariably change conformation [10-12]. An old technique will be used, Circular 

Dichroism, to approach an old problem, structural changes of proteins - how to measure them? 

Circular Dichroism [13] will prove to be a very sensitive technique to follow structural changes of 

adsorbed proteins and these will be directly related to the function/conformation of proteins and 

dependent on the surface chemistry and structure.  

The peculiar impact of TFE in proteins became then appealing for the design of surfaces Fluor (-CF3) 

and Hidroxi (-OH) based. The proposed surfaces show a new approach to the structural stabilization 

problem of adsorbed proteins.  

In a first approach a mixture of alkane thiols, -CF3 and -OH terminated is used. Thiols are great 

models as it is easy to obtain well defined monolayers just by controlling the chemistry in solution [14-

18]. When mixing -CF3 (hydrophobic) and -OH (hydrophilic) terminated compounds it is possible to 

play with the wettability of surfaces and as a result control the protein adsorption processes. Nature 

itself makes use of the hydrophobic/hydrophilic character on their complex systems. Vascular 

endothelium, known for their antithrombogenic properties, are microphase separated structures of 

hydrophobic and hydrophilic microdomains [19].  

As a second approach polymers modified with TFE units or completely fluorinated are used. Polymers 

offer strong advantages to thiols as it is possible to modulate their mechanical properties, absolutely 



necessary for different bioapplications, these include immobilization of enzymes and adsorbed layers 

of proteins. Through an artificial material - polymer - chemistry and biology come together. It is at this 

point that extensive studies are being performed [10,20-22]. To determine the body response to a 

foreign material, or the activity of immobilized enzymes, it is necessary to study the functionality of the 

adsorbed protein layer.  

Structural changes are so important and with so strong consequences that in the human body there 

are a couple of diseases based on secondary structure alterations: Alzheimer, BSE (commonly known 

as the mad cow disease), Creutzfeldt-Jakobs disease [23-26]. In common they have an α β→  

transition of small peptides, called prions, which aggregate and precipitate in the brain. In the last 

years it was discovered that a β -peptides can induce a β -structure in a helix peptide [25]. Where 

the first β -peptides comes from and by which mechanism they transitate into this β -structure 

remains unknown. To cure the disease it is necessary then to block the β -aggregation or to reconvert 

the peptide. The peptide responsible for Alzheimer, amyloid, will be used in the last chapter of this 

thesis in combination with fluorinated alcohols and fluorinated surfaces. The "power" of fluorinated 

alcohols will be used to reconvert the peptide into a stable α -structure.  


