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RESUMO

Peixoto, A.S. Oxidação da proteína dissulfeto isomerase por peroxinitrito: cinética,
produtos e implicações biológicas. 2017. 94p. Dissertação - Programa de Pós-Graduação
em Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Proteína dissulfeto isomerase (PDI) é uma ditiol-dissulfeto óxido redutase ubíqua que é
responsável por uma série de funções celulares, inclusive na sinalização celular e nas
respostas a eventos que causam dano celular. Entretanto, a PDI pode se tornar disfuncional
através das modificações pós-traducionais, incluindo as promovidas por oxidantes
biológicos. Estes oxidantes são provavelmente os responsáveis pelas modificações
oxidativas pós-traducionais da PDI que foram detectadas em várias condições associadas
ao estresse oxidativo, levando à disfunção da proteína. Devido a falta de estudos cinéticos
com a PDI nativa e a falta de caracterização dos produtos dessas reações, investigamos se
a diminuição da fluorescência da PDI nativa pode ser empregada para estudos da cinética
de oxidação com peróxido de hidrogênio. Posteriormente, investigamos a cinética e os
produtos da reação entre PDI e peroxinitrito. Nossos experimentos mostraram que a
oxidação por excesso de peróxido de hidrogênio levava a uma diminuição da fluorescência
de forma dependente do tempo e da concentração do oxidante, permitindo a determinação
da constante de velocidade de segunda ordem (k = (17,3±1,3) M-1 s-1, pH 7,4, 25 ºC).
Relevantemente, mostramos que o processo era totalmente revertido por DDT, mostrando
que o peróxido de hidrogênio oxida quase que exclusivamente os grupos ditióis da PDI
(Cys53 e Cys56 e Cys397 e Cys400). Utilizando a mesma abordagem para estudar a oxidação
da PDI por peroxinitrito, notamos que o decréscimo da fluorescência intrínseca da PDI
nativa e a velocidade só era proporcional à concentrações sub-estequiométricas ou
estequiométricas do oxidante em relação aos tióis reativos da PDI. Somente nessas
condições o processo se mostrava reversível por DDT, indicando que os ditióis da PDI eram
o alvo preferencial do peroxinitrito mas que a oxidação de outros resíduos também ocorria.
A reação dos tióis reativos da PDI com peroxinitrito foi considerada relativamente rápida (6,9
± 0,6 × 104 M-1 s-1, pH 7,4, 25 °C), e os resíduos de Cys reativos dos domínios a e a’
aparentam reagir com constantes de velocidade similares. Experimentos de proteólise
limitada, simulações cinética e análises de MS e MS/MS confirmaram que o peroxinitrito
oxida preferencialmente os tióis redox ativos da PDI para os ácidos sulfênicos
correspondentes, que, subsequentemente, reagem com os tióis vizinhos, produzindo
dissulfetos (Cys53- Cys56 e Cys397- Cys400). Entretanto, uma fração de peroxinitrito decai para
radicais levando à hidroxilação e nitração de outros resíduos próximos ao sítio redox ativo
(Trp52 Trp396 e Tyr393). Assim, investigamos também a oxidação da PDI por excesso de
peroxinitrito em relação aos grupos tióis reativos por diferentes metodologias. Experimentos
de SDS-PAGE, western-blot e atividade redutase mostraram que o peroxinitrito promove
inativação, nitração e agregação da PDI de forma dependente da concentração de
peroxinitrito. Análises de MS e MS/MS mostraram que, em excesso, o peroxinitrito promove
nitração (Tyr43, Tyr49, Tyr196, Tyr393, Trp52, Trp396) e hidroxilação (Trp52, Trp396) da PDI. Em
síntese, nossos estudos contribuem para melhor compreensão da oxidação da PDI por
peroxinitrito e de suas possíveis consequências biológicas.
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ABSTRACT

Peixoto, A.S. Oxidation of the protein disulfide isomerase by peroxynitrite: kinetics,
products and biological implication. 2017. 94p. Msc. Dissertation – Graduate Program in
Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Protein disulfide isomerase (PDI) is a ubiquitous dithiol-disulfide oxidoreductase that
performs an array of cellular functions, including in cellular signaling and responses to celldamaging events. Nevertheless, PDI can become dysfunctional by post-translational
modifications, including those promoted by biological oxidants. These oxidants are likely
responsible for the oxidative post-translational modifications of PDI, which have detected
under various conditions associated with oxidative stress, leading to protein dysfunction.
However, the kinetics of the reactions of PDI with biological oxidants received limited studies
and the products of these reactions were not characterized. Here, we examined whether the
decrease in PDI fluorescence can be employed to follow the kinetics of the reaction of the
full-length protein with biological oxidants. Also, we investigated the kinetics and products of
the reaction between PDI and peroxynitrite. Our experiments showed that oxidation by
excess hydrogen peroxide led to a decrease of PDI intrinsic fluorescence in a time- and
concentration-dependent manner , permitting the determination of the second-order rate
constant of the reaction (k = (17.3 ± 1.3 ) M-1 s-1, pH 7.4, 25 ° C). The oxidation was reversed
by DDT, indicating that hydrogen peroxide oxidizes mainly PDI dithiols (Cys53 and Cys56 and
Cys397 and Cys400). Using the same approach to study PDI oxidation by peroxynitrite we
noted that the decrease of the native PDI fluorescence was proportional to sub-stoichiometric
or stoichiometric concentrations of the oxidant relative to that of PDI reactive thiols. Only
under these conditions, PDI oxidation was reversed by DDT, indicating that PDI dithiols were
the preferred target of peroxynitrite but that oxidation of other residues also occurred. The
reaction of the active redox thiols of the PDI with peroxynitrite can be considered relatively
fast (6.9 ± 0.6 × 104 M-1 s-1, pH 7.4, 25 ° C), and the reactive Cys residues of domains a and
a' were kinetically indistinguishable. Limited proteolysis experiments, kinetic simulations, and
MS and MS/MS analyses confirmed that peroxynitrite preferentially oxidizes the redox-active
Cys residues of PDI to the corresponding sulfenic acids, which subsequently react with the
resolving thiols to produce disulfides (Cys53-Cys56 and Cys397-Cys400). However, a fraction of
peroxynitrite decays to radicals leading to hydroxylation and nitration to other residues
located close to the active site (Trp52 Trp396 and Tyr393). SDS-PAGE, western blotting and
inhibition of the reductase activity experiments confirmed that excess peroxynitrite promotes
further PDI oxidation, nitration, inactivation and aggregation in a concentration-dependent
manner. MS and MS/MS analyzes showed that peroxynitrite in a ten times excess relative to
PDI reactive thiols promote PDI nitration (Tyr43, Tyr49, Tyr196, Tyr393, Trp52, Trp396) and
hydroxylation (Trp52, Trp396). In conclusion, our studies contribute to a better understanding
of PDI oxidation by peroxynitrite and its possible biological consequences.
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Keywords: Protein disulfide isomerase, peroxynitrite, kinetics, thiol oxidation, protein
nitration, protein aggregation.
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1

INTRODUÇÂO

1.1 MODIFICAÇÕES OXIDATIVAS PÓS-TRADUCIONAIS DE PROTEÍNAS
A oxidação de proteínas por oxidantes e radicais livres em sistemas biológicos
tem promovido relevantes discussões na literatura porque as proteínas são os
principais alvos destas espécies reativas em condições fisiológicas, devido
principalmente à sua alta abundância nas células e às altas constantes de
velocidade de reação (DAVIES; DEAN, 1997; DAVIES et al., 1999; LINTON;
DAVIES; DEAN, 2001).
Estas oxidações ocorrem principalmente nas cadeias laterais dos resíduos de
aminoácidos e no esqueleto proteico (Figura 1). De modo geral, o sítio de ataque na
proteína depende de vários fatores, entre eles: (i) a natureza química das espécies
reativas, como pode ser visto na figura 1, os oxidantes por dois elétrons reagem
preferencialmente com as cadeias laterais, enquanto as espécies radicalares
reagem tanto com as cadeias laterais quanto com o esqueleto proteico; (ii) a
constante de velocidade de reação da espécie reativa com a molécula alvo; (iii) a
concentração da molécula alvo; e (iv) a localização do oxidante em relação ao alvo
(DAVIES; HAWKINS, 2004). Em sua maioria, as espécies reativas formadas em
sistemas biológicos são espécies eletrofílicas, ou seja, deficientes em elétrons. Por
isso os aminoácidos mais susceptíveis à oxidação são aqueles que contêm a cadeia
lateral rica em elétrons, como os de cadeias laterais aromáticas: triptofano, tirosina,
fenilalanina e histidina e os que contêm enxofre, como: metionina e cisteína
(DAVIES, 2005).
Por meio destas reações, as proteínas podem ser modificadas por oxidação de
maneira

reversível

ou

irreversível. As oxidações reversíveis ocorrem em

aminoácidos que contêm enxofre, como metionina (PMet – S = O) e cisteína (PCys –
12
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SOH, PCys – SO2H, PCys – S – S – CysP, PCys – SG), e são responsáveis por uma
gama de funções fisiológicas. Diversas evidências têm apontado que a oxidação
desses resíduos constitui um mecanismo importante de controle da estrutura e da
função de várias proteínas envolvidas em vias de sinalização celular (DAVIES, 2005;
WINTERBOURN; HAMPTON, 2008; FOMENKO et al., 2011; RHEE et al., 2012). Por
outro lado, as modificações que não são reparadas nas células, como nitração,
hidroxilação, carbonilação e ligações cruzadas (dirosina e ditriptofano), podem
ocasionar perda de função, oligomerização, alteração do turnover e agregação,
resultando em disfunção celular e tecidual, presente em diversas patologias
humanas (Figura 1) (STADTMAN, 2001; DAVIES, 2005, 2016; DALLE-DONNE et al.,
2006).

Figura 1. Possíveis sítios de ataques de oxidantes e radicais livres nas proteínas e suas
implicações in vivo (adaptado de DAVIES, 2005)
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1.2 PROTEÍNA DISSULFETO ISMERASE (PDI)
A proteína dissulfeto isomerase (PDI) é uma ditiol-dissulfeto óxido redutase
ubíqua que está localizada principalmente no retículo endoplasmático (RE), mas
também tem sido detectada em outros compartimentos celulares, incluindo
citoplasma, mitocôndrias e matriz extracelular. A PDI (Figura 2) contém 508 resíduos
de aminoácidos organizados em uma estrutura em forma de U contendo domínios
sequenciais nomeados a-b-b’-a’ e c, este último contendo a sequência C-terminal
KDEL de retenção no RE. Os domínios a e a’ contêm um motivo redox ativo CGHC
cada, enquanto os domínios b e b’ na parte inferior do "U" são ricos em resíduos
hidrofóbicos envolvidos na ligação da proteína substrato (client protein). Através de
seus domínios ditiólicos, a PDI está ativamente envolvida no enovelamento de
proteínas por oxidação, redução e isomerização de pontes dissulfeto. Além disso, a
PDI tem uma função chaperona que não é dependente de atividade redox e,
portanto, também participa do enovelamento de proteínas sem pontes dissulfeto.
Não surpreende, assim, que a PDI seja considerada uma defesa contra o
enovelamento incorreto (misfolding) e a agregação de proteínas, que são
característicos das chamadas doenças de enovelamento incorreto de proteínas
(misfolding protein disases) (SEVIER; KAISER, 2002; WILKINSON; GILBERT, 2004;
HATAHET; RUDDOCK, 2009; LAURINDO; PESCATORE; FERNANDES, 2012).
Apesar de suas funções cruciais, as rotas para a formação de pontes dissulfeto
nativas são complexas e ainda não totalmente esclarecidas.

14
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Figura 2. Estrutura esquemática da PDI. (A) Organização dos cincos domínios da PDI (a, b, b’,
a’ e c) sendo a e a’ os domínios que contêm os motivos redox ativos (WCGHC) e os domínios b
e b’ os principais sítios de ligação de proteínas substratos. (B) Estrutura cristalográfica da PDI
de leveduras (Adaptado de LAURINDO et al., 2008).

Até recentemente, acreditava-se que a principal via para a oxidação do ditiol
de uma proteína nascente em eucariotos dependia da oxidação dos ditióis da PDI
por membros da família Ero 1 (ER oxidoreductin 1), produzindo dissulfetos na PDI,
os quais, subsequentemente, oxidavam o ditiol da proteína nascente (Figura 2). O
oxidante final desta via que se inicia por oxidação do ditiol da Ero 1 é o oxigênio
molecular, o qual é reduzido a peróxido de hidrogênio. Essa reação é rápida porque
Ero 1 contém FAD, que pode facilmente interagir com ambos, tióis e oxigênio
molecular. Mais recentemente, rotas adicionais para a oxidação da PDI no retículo
endoplasmático foram descritas sugerindo que Prdx 4 ou Gpx 7/8 usam o peróxido
de hidrogênio gerado pela Ero 1 ou por outras vias não identificadas para a
formação de pontes dissulfeto em proteínas nascentes (WILKINSON; GILBERT,
2004; TAVENDER et al,. 2008; HATAHET; RUDDOCK, 2009; ZITO et al., 2010).
Além disso, oxidantes de baixo peso molecular como o GSSG e o próprio peróxido
15
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de hidrogênio também foram considerados como possíveis oxidantes diretos da PDI
no processo de formação de pontes dissulfeto em proteínas nascentes no RE
(Figura 3) (KARALA et al., 2009; SAARANEN et al., 2010; LAPPI; RUDDOCK, 2011;
RUDDOCK, 2012). Da mesma forma, estudos propuseram que, em outros
compartimentos celulares, a PDI regula e interage fisicamente com a NADPH
oxidase, uma fonte de ânion radical superóxido (O2•‾) e, desta forma, é provável que
em determinadas situações de estresse oxidativo e inflamação, a PDI esteja sob
fluxos de outros oxidantes, como o peroxinitrito (LAURINDO; PESCATORE;
FERNANDES, 2012; PESCATORE et al., 2012) .
Embora a oxidação da PDI por oxidantes de baixo peso molecular tenha sido
proposta no mecanismo de catálise da enzima, essas oxidações permanecem pouco
estudadas. Além disso, oxidantes de baixo peso molecular são provavelmente
responsáveis pelas modificações oxidativas pós-traducionais da PDI que foram
detectadas em várias células e modelos animais de doenças associadas ao estresse
oxidativo (PARAKH; ATKIN, 2015). Por exemplo, a PDI foi detectada S-glutationilada
em culturas de células desafiadas com um doador de óxido nítrico (TOWNSEND et
al., 2009); S-nitrosada em doenças neurodegenerativas (UEHARA et al., 2006;
WALKER et al., 2010; KIM et al., 2014); formando adutos com 4-hidroxinonenal em
fígados de ratos tratados com dieta rica em gordura e etanol (CARBONE et al.,
2005); carbonilada (RABEK; BOYLSTON; PAPACONSTANTINOU, 2003) e nitrada
em camundongos envelhecidos (MARSHALL et al., 2013); e nitrada em biópsias
musculares de pacientes com doenças mitocondriais (VATTEMI et al., 2011) e na
medula espinhal de camundongos modelo de esclerose lateral amiotrófica (CASONI
et al., 2005) (Figura 3).

Os fatos acima descritos argumentam por uma maior

compreensão da oxidação PDI por oxidantes de baixo peso molecular, dos produtos
16
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e da cinética dessas reações. Por outro lado, a maioria das modificações oxidativas
pós-tradução da PDI tem sido detectada pelo uso de anticorpos, uma abordagem
que fornece informações estruturais limitadas.

Figura 3. Representação esquemática das possíveis interações de PDI com oxidantes de
baixo peso molecular durante o enovelamento de proteínas nascentes no ER (lado esquerdo)
e em condições de estresse oxidativo (lado direito).

Os poucos estudos cinéticos disponíveis estão limitados à oxidação do ditiól da
PDI por glutationa oxidada (GSSG) (LAPPI; RUDDOCK, 2011) e por peróxido de
hidrogênio (KARALA et al., 2009), que não foram realizados com PDI nativa, mas
com o domínio a da PDI mutada (W111F). Este mutante, como mostram estudos,
reage com GSSG e peróxido de hidrogênio com constantes de velocidade de
segunda ordem de 188 e 9,2 M-1 s-1, respectivamente (KARALA et al., 2009). Outro
oxidante biológico, o dehidroascorbato, também oxida lentamente os ditióis da PDI
(k = 12,5 M-1 s-1) (SAARANEN et al., 2010). Além disso, estudos mostraram que a
oxidação dos tióis ativos da PDI nativa por GSSG diminuiu a fluorescência intrínseca
da proteína de forma aparentemente reversível (TOWNSEND et al., 2009; WANG et
al., 2012), mas não foram realizados estudos cinéticos.
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1.3 PEROXINITRITO
O peroxinitrito é um potente agente oxidante formado em sistemas biológicos
pela reação controlada por difusão (k = 4,3 – 19 x 109 M-1 s-1) do ânion radical
superóxido (O2•–) com óxido nítrico (NO•)(LOBACHEV; RUDAKOV, 2006; RADI,
2013).
Na literatura, o termo “peroxinitrito” refere-se à soma do ânion peroxinitrito
(ONOO–) e de seu ácido conjugado, o ácido peroxinitroso (ONOOH), que em pH
fisiológico se apresentam em equilíbrio com pKa de 6,8 (LOBACHEV; RUDAKOV,
2006) (Figura 3). Este par (ONOO–/ONOOH) promove uma gama de reações de
oxidação a biomoléculas caracterizadas por reações diretas (por dois elétrons) ou
reações envolvendo radicais derivados da sua homólise (por um elétron) (AUGUSTO
et al., 2002).
O ânion peroxinitrito (ONOO–) reage promovendo a oxidação por um elétron de
centros de metais de transição como metaloproteínas e complexos metálicos,
formando um complexo do tipo oxo-metal (Men+1=O) e radical dióxido de nitrogênio
•

(NO2 ), ou pode reagir com dióxido de carbono (CO2), presente em altas
concentrações

nos

fluídos

biológicos,

formando

um

aduto

instável

nitrosoperoxicarboxilato (ONOOCO2‾) que rapidamente se decompõe gerando 65 %
de CO2 e nitrato (NO3‾) e 35 % do ânion radical carbonato (CO3•‾) e NO2• (Figura 3)
(DENICOLA et al., 1996; BONINI et al., 1999; FERRER-SUETA; RADI, 2009).
Apesar de ser relativamente estável em meio alcalino, o peroxinitrito rapidamente se
decompõe quando protonado (ONOOH) na ausência de moléculas alvos (t½ = 2 s a
pH 7,4, 25 ºC) (UPPU; PRYOR, 1996), sendo 70 % por isomerização, formando
NO3‾ e H+, e 30 % por homólise, formando NO2• e radical hidroxila (OH•) (BONINI et
al., 1999). Já na presença de biomoléculas alvos, como os tióis (RSH) na forma de
18
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tiolato (RS‾), o ácido peroxinitroso reage por dois elétrons formando o ácido
sulfênico (RSOH), que pode reagir com um segundo tiol formando um dissulfeto
(RSSR) (QUIJANO et al., 1997) (Figura 4).

Figura 4. Representação esquemática da formação do peroxinitrito a partir do ânion radical
superóxido e do óxido nítrico e suas possíveis reações em sistemas biológicos: 1) reação com
metais de transição, 2) adição nucleofílica ao CO 2, 3) homólise, 4) oxidação por dois elétrons
de tióis (Adaptado de AUGUSTO et al., 2002; RADI, 2013).

Embora o peroxinitrito possua meia-vida curta em pH fisiológico, já foi
relatado em alguns estudos que este oxidante é capaz de atravessar membranas
(MARLA; LEE; GROVES, 1997; DENICOLA; SOUZA; RADI, 1998), e, portanto,
quando gerado a partir de uma fonte celular pode influenciar células alvos ao redor,
em torno de 1 a 2 diâmetros celulares (~5 – 20 uM) (SZABÓ; ISCHIROPOULOS;
RADI, 2007).
Desta forma, o peroxinitrito é considerado um oxidante versátil e complexo,
que reage por diferentes mecanismos e leva à formação de diversos produtos
radicalares muito reativos (Figura 4). São estes radicais os principais responsáveis
pela oxidação, nitração e nitrosação de biomoléculas como lipídeos, proteínas e
DNA, que acionam uma série de respostas celulares, resultando em estresse de RE
e em agregação de proteínas (PAXINOU et al., 2001; DICKHOUT et al., 2005;
IQBAL et al., 2014; DEGENDORFER et al., 2016), em disfunção mitocondrial
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(BROWN; BORUTAITE, 2004), em inibição ou ativação de vias de sinalização (XIE
et al., 2006) e em morte celular (NILES; WISHNOK; TANNENBAUM, 2006).
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OBJETIVOS

Considerando que a PDI executa diversas funções celulares mas pode se tornar
disfuncional por ação de oxidantes biológicos, o objetivo geral desse projeto foi
contribuir para a compreensão das interações da PDI com oxidantes biológicos e
suas consequências fisiológicas. Inicialmente, a falta de estudos cinéticos com a PDI
nativa nos levou a analisar se a fluorescência intrínseca da PDI poderia ser utilizada
como ferramenta para estudar sua cinética de oxidação e, para isso, utilizamos o
peróxido de hidrogênio como oxidante. Em seguida, nos propusemos estudar a
cinética de oxidação da PDI pelo peroxinitrito, por várias razões: em primeiro lugar, o
peroxinitrito já foi implicado no desenovelamento de proteínas e estresse de RE e é
um dos principais oxidantes responsáveis pela nitração de proteínas in vivo. Além
disso, em outros sítios celulares, a associação física entre PDI e NADPH oxidase
torna bastante provável a exposição de PDI a fluxos deste oxidante. Por fim,
analisamos os aspectos mecanísticos, caracterizamos os produtos da reação da PDI
em condições estequiométricas e com excesso de peroxinitrito e discutimos suas
possíveis implicações pato/fisiológicas.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS
Foram utilizados reagentes químicos adquiridos da Sigma-Aldrich, Merck ou
Fisher, com qualidade analítica ou superior. As soluções foram preparadas em água
MilliQ e tratadas overnight com resina Chelex-100 para remoção de íons metálicos
contaminantes, além de conterem DTPA (100 µM).
As soluções de peróxido de hidrogênio foram preparadas antes do uso, a
partir do estoque, e as concentrações foram determinadas por espectrofotômetria
pela reação com peroxidase de raiz forte (HRP) para produzir composto I (ε403 = 5,4
× 104 M-1 cm-1) (OGUSUCU et al., 2007). O peroxinitrito foi sintetizado em nosso
laboratório a partir do nitrito de sódio (0,6 M) e do peróxido de hidrogênio (0,65 M)
em reator do tipo quenched flow como descrito anteriormente por BECKMAN et al.
(1994). O peróxido de hidrogênio foi usado em excesso para diminuir a
contaminação por nitrito e removido logo depois com dióxido de manganês. O
peroxinitrito foi mantido a -80 ºC até o uso e as soluções estoques foram preparadas
imediatamente antes do uso em NaOH (100 mM). As concentrações de peroxinitrito
foram determinadas por espectrofotômetria a 302 nm (ε302 = 1670 M-1 cm-1) e os
níveis de nitrito contaminante (<30%) foram determinados a 354 nm (ε354 = 24,6 M-1
cm-1) como anteriormente descrito (KISSNER et al., 1997). A tripsina de grau de
espectrometria de massa “Gold” foi adquirida da Promega (Madison, WI, EUA). O
DBNBS

(3,5-dibromo-4-nitrosobenzeno

sulfonato)

foi

sintetizado

em

nosso

laboratório conforme procedimento descrito por KAUR et al. (1981).
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3.2 MÉTODOS

3.2.1 Expressão e purificação da PDI
A PDIA1 recombinante foi expressa em Escherichia coli da linhagem
BL21(DE3)pLysS transformada com o plasmídeo pET28a contendo cDNA para PDI6x His tag humana. Primeiramente a enzima foi isolada e, em seguida, purificada
utilizando a resina de cobalto imobilizado (TALON®; GE Healthcare) e gradiente de
imidazol (10 – 200 mM) (IQBAL et al., 2014). As frações contendo a PDI foram
reunidas e purificadas adicionalmente utilizando uma coluna de troca aniônica (Q
Sepharose), conforme descrito por KARALA et al. (2007). As alíquotas contendo a
enzima pura foram reunidas após a diálise e armazenadas a -20 ºC.

3.2.2 Quantificação de proteína
A quantificação de proteína foi realizada por espectrofotometria a 280 nm,
utilizando o coeficiente de extinção molar () calculado pelo software “ProtParam
Tool” ("ExPASy - ProtParam tool") (ε280 = 45.380 M-1 cm-1).

3.2.3 Redução da PDI
A PDI purificada foi reduzida pela incubação com DTT (10 mM), por 1 h a 37
ºC. Em seguida, o excesso de DTT e seus produtos foram removidos por gel
filtração (coluna HiTrap™ Desalting 5mL; GE Healthcare) utilizando tampão fosfato
(10 mM), pH 7,4, como fase móvel em sistema de cromatografia líquida rápida de
proteína (FPLC, Akta Purifier, GE). A eluição da proteína foi monitorada por
absorbância a 280 nm e a eluição do DTT foi monitorada pelo aumento da
condutividade. Em seguida, a proteína foi concentrada por ultrafiltração (Amicon®
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Ultra, 30 kDa, Millipore) a 4 ºC, 3000 rpm por 20 min e quantificada de acordo com a
seção 3.2.2.

3.2.4 Alquilação da PDI
Para alquilação, a PDI foi reduzida como descrito acima e depois da remoção
do excesso de agente redutor a proteína reduzida foi incubada com iodoacetamida
(55 mM) por 1h e 30 min a 37 ºC protegida da luz e o excesso de agente alquilante
removido por gel filtração. Após ultrafiltração (Amicon® Ultra, 30 kDa, Millipore) a 4
ºC, 3000 rpm por 20 min, a PDI alquilada foi quantificada e os tióis quantificados
conforme seção 3.2.5 para confirmação desta etapa.

3.2.5 Quantificação de tióis reduzidos da PDI pelo ensaio do DTDP
A concentração de tióis livres da PDI foi medida de acordo com o
procedimento descrito por EGWIM e GRUBER (2001), na presença de SDS (1%).
Após redução e quantificação, a PDI reduzida foi incubada com DTDP em excesso
e, após 5 min em temperatura ambiente, a concentração de tióis livres na proteína
foi determinada por espectrofotômetria a 324 nm (ε324 = 21.400 M-1 cm-1). Uma vez
que dados preliminares indicaram que a concentração de tiol livre por proteína
diminui após armazenamento a -20 ºC, todos os experimentos foram realizados com
PDI recentemente reduzida.

3.2.6 Estudos cinéticos da reação de PDI com peróxido de hidrogênio
Os espectros de emissão (300 - 400 nm) da PDI (5 µM) reduzida em tampão
fosfato (100 mM), pH 7,4 a 25 ºC foram registrados antes e depois da adição de
várias concentrações de peróxido de hidrogênio em um fluorímetro Hitachi F-2500
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(Hitachi High Technology America, Inc.), excitação = 295 nm. Após a oxidação da PDI
por peróxido de hidrogênio, foi adicionado DTT (500 µM) às misturas, que foram
incubadas por até 30 min antes de revarredura dos espectros de emissão para
verificar a reversibilidade dos processos.
A cinética de reação PDI reduzida (5 µM) foi realizada nas mesmas condições
e no mesmo instrumento (excitação = 295 nm; emissão = 340 nm) com excesso de
peróxido de hidrogênio (0.25 – 1 mM) de pelo menos 10 vezes em relação à PDI
para garantir cinética de pseudo-primeira. Os valores da constante observada (kobs)
foram determinados a partir dos ajustes das curvas obtidas com equações
exponenciais simples usando o software OriginPro 8.0. Pelo menos três
experimentos independentes para cada concentração do substrato foram realizados
para calcular kobs. A constante de segunda ordem para reação da PDI com peróxido
de hidrogênio foi determinada pelo ajuste linear dos dados de kobs versus
concentração de peróxido de hidrogênio utilizada.

3.2.7 Estudos cinéticos de oxidação da PDI por peroxinitrito.
Esses estudos foram realizados em um espectrofotômetro de fluxo
interrompido modelo SX-18MV com sistema de computação acoplado ao programa
da Applied photophysics (UK). Em todos os experimentos a temperatura foi mantida
a 25 ± 0,5°C e o pH final 7,4.
Para estudos cinéticos da reação da PDI com peroxinitrito por fluorescência,
a PDI (5 µM) reagiu com concentrações crescentes de peroxinitrito (2,5 – 12,5 µM) e
a diminuição da fluorescência total da PDI (excitação = 295 nm; emissão > 320 nm) foi
registrada até o final da reação. Para avaliar o retorno da fluorescência após adição
de DTT, a PDI (5 µM) foi pré-misturada com peroxinitrito (5 e 10 µM) em tampão
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fosfato (100 mM), pH 7,2. Em seguida, após um tempo de espera de 5 min, a PDI
oxidada reagiu com DTT (500 µM) e o aumento da fluorescência total da PDI foi
registrado nas mesmas condições. Para ajuste da concentração de proteína em
relação ao tempo, menos de 10% do consumo de proteína foi adotado, permitindo
um cálculo de velocidade inicial apropriado. As velocidades iniciais foram traçadas
em relação às concentrações de peroxinitrito para obter a constante de velocidade
de segunda ordem (CARVALHO et al., 2017). Para estudos cinéticos da reação da
PDI com peroxinitrito por absorção, peroxinitrito (30 µM) reagiu com PDI reduzida e
alquilada (30 µM) e o consumo de peroxinitrito foi avaliado pela diminuição da
absorção a 310 nm (ε310 = 1.600 M-1cm-1) (TRUJILLO et al., 2004).

3.2.8 Simulações cinéticas
Foram realizadas simulações cinéticas das reações de PDI com peroxinitrito e
do próprio decaimento do peroxinitrito para radicais, empregando os valores de
constantes de velocidades determinados em nosso trabalho e, assim, foi possível
avaliar a distribuição das espécies ao longo da reação. Para isso, foi utilizado o
programa Gepasi 3.3 software (http://www.gepasi.org) (MENDES, 1997).

3.2.9 Determinação das relações entre nitração, inativação e agregação da PDI
promovidas por peroxinitrito.
3.2.9.1 Tratamento da PDI com peroxinitrito in vitro
As incubações continham PDI reduzida (10 µM), peroxinitrito (10, 20, 30, 40,
50, 75, 100, 250 µM e adição reversa de 250 µM (R)) em tampão fosfato (100 mM),
pH 7,4. No momento das reações, a PDI foi adicionada diretamente no tampão e o
peroxinitrito foi adicionado na parede do tubo e vortexado rapidamente para mistura
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dos reagentes. Após 5 min a 25 ºC, alíquotas das misturas reacionais foram
analisadas como descrito abaixo.

3.2.9.2 Avaliação da proteólise limitada e agregação da PDI por SDS-PAGE
Para o experimento de proteólise limitada, a PDI reduzida (10 µM) foi
incubada com peroxinitrito (20, 40, 200 µM e adição reversa de 200 µM (R)). Após 5
min de incubação à temperatura ambiente, foi adicionado 0,02 µg de tripsina às
amostras, que foram adicionalmente incubadas por 40 min a 37 ºC. Em algumas
amostras, DTT (500 µM) foi adicionado antes da adição de tripsina e a digestão foi
encerrada pela adição de PMSF (10 mM) (WANG et al., 2012). Alíquotas das
reações (cerca de 5 µg de proteína) foram solubilizadas em tampão de amostra
Laemmli (62 mM Tris-HCl, pH 6,8, contendo 10% glicerol, 2% SDS, 100mM βmercaptoetanol e 0,01% de azul de bromofenol), foram aquecidas a 95 ºC por 5 min
e submetidas à eletroforese em gel desnaturante/redutor de poliacrilamida (5% de
gel de empacotamento e 10% gel de resolução) a 120 V por 1-2 h. Posteriormente,
os géis foram fixados com metanol (45%) e ácido acético glacial (5%) por 30 min e
foram corados com azul de Comassie overnight. Depois, foram descorados com
ácido acético (1 %). Para o experimento de agregação da PDI, as misturas das
reações foram solubilizadas em tampão de amostra de Laemmli, aquecidas a 95 °C
durante 5 min e submetidas à eletroforese em gel desnaturante/redutor de
poliacrilamida (5 % de gel de empacotamento e 12 % gel de resolução) a 120 V por
1-2 h (IQBAL et al., 2014). Em seguida, os géis foram fixados e descorados como
citado anteriormente. Por fim, foi realizada a análise de densitometria das bandas
usando o software ImageJ 1.44p (NIH, USA).
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3.2.9.3 Avaliação da nitração da PDI por Western blotting
Após eletroforese em gel de poliacrilamida, as proteínas foram transferidas
(12 V, 90 min) para membrana de nitrocelulose. Em seguida, a membrana foi
bloqueada com leite desnatado (5 %) em tampão TBST a 4 ºC overnight.
Posteriormente, foi incubada com anticorpo primário anti-nitrotirosina produzido em
ovelha (1:4000) em TBSTt (TBST acrescido de 0,01% leite desnatado) por 2h a 25
ºC e em seguida incubada com anticorpo secundário anti- IgG produzido em macaco
(1:15000) em TBSTt por 2h a 25 ºC. A cada etapa de incubação sucessiva a
membrana foi lavada (3 vezes por 10 min) com tampão TBS (NaCl 150 mM, Tris-HCl
50 mM) ou TBST (tampão TBS acrescido de 0,05 % de Tween-20). A leitura de
fluorescência

das

bandas

foi

realizada

a

700

nm

utilizando

um

(Li-

cor)(EQUIPAMENTO).

3.2.9.4 Inativação da PDI
A inativação da PDI foi analisada por sua atividade redutase, cuja reação
promove a precipitação da cadeia B da insulina após ser reduzida por DTT conforme
descrito por WATANABE et al. (2014).

Neste procedimento, a inativação é

analisada pelo aumento do tempo de latência (lag time) necessário para a
precipitação da insulina alcançar um valor de 0,1 a 540 nm. Após reação com
peroxinitrito descrito na seção 3.2.6.1, PDI (1 µM) foi incubada em tampão fosfato
(50 mM, EDTA (1mM), pH 7,4) com insulina (1 mg/mL) em presença de DTT (1.5
mM). O aumento da turbidez devido à precipitação da cadeia B da insulina foi
monitorado a 540 nm utilizando um leitor de microplacas.
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3.2.9.5 Detecção de radicais de PDI por espectroscopia de ressonância
paramagnética eletrônica (EPR)
A formação de radicais de PDI por peroxinitrito foi avaliadas por EPR
utilizando DBNBS como captador de spin. As incubações continham PDI (60 µM),
DBNBS (10 mM) em tampão fosfato (100 mM), pH 7,4. Após adição de peroxinitrito
(360 µM), as amostras foram incubadas por 5 min à temperatura ambiente. Em
seguida, alíquotas da reação (100 µL) foram transferidas para flat cell de quartzo e
os espectros adquiridos. Os espectros de EPR foram obtidos em um espectrômetro
Bruker EMX nas seguintes condições: potência de micro-ondas, 20 mW; amplitude
de modulação, 2,5 G; constante de tempo, 81,92 ms; 4 scans; velocidade de
varredura 1,2 G/s.

3.2.10 Análise das modificações oxidativas da PDI promovidas por peroxinitrito
utilizando HPLC/ESI/MSMS após digestão tríptica
PDI (10 µM) foi incubada na ausência e presença de peroxinitrito
estequiométrico (20 µM) ou excesso (200 µM) em tampão fosfato (100 mM), pH 7,4
durante 5 min a 25ºC. Em seguida, as amostras (100 µL) foram diluídas com 900 uL
de tampão Tris-HCl (10 mM), pH 8,0 contendo iodoacetamida (55 mM) e cloreto de
guanidina (6 M) e incubadas durante 4 h à temperatura ambiente protegidas da luz.
Após este tempo, o excesso de iodoacetamida, de cloreto de guanidina e de outros
compostos de baixo peso molecular foram removidos por filtração em coluna de
corte de 10 kDa (PD10) e as amostras foram secas em rotoevaporador a vácuo. As
frações foram ressuspendidas em tampão bicarbonato de amônio (50 mM) e
digeridas com tripsina “gold” (razão de proteína:tripsina 50:1) a 37 ºC durante 12 h.
Em seguida, foi adicionada uma segunda alíquota de tripsina na mesma razão às
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amostras, que foram incubadas por mais 12 h. Ao final, a reação foi encerrada com
5% ácido fórmico por 20 min

e em seguida os hidrolisados foram secos em

rotoevaporador e mantidos a -20 ºC até a análise.

Antes das análises, os

hidrolisados trípticos foram ressuspendidos em água contendo 0,1 % de ácido
fórmico, dessalinizados e concentrados em ZipTipC18 (Millipore, Bedford, MA). O
ZipTipC18 foi lavado com 60% e 100% de acetonitrila contendo 0,1 % de ácido
fórmico e depois equilibrado com água contendo 0,1 % de ácido fórmico. Os
peptídeos foram carregados no ZipTipC18, seguido por 5 lavagens com água
contendo 5 % de metanol e 0,1 % de ácido fórmico. Os peptídeos foram eluídos com
60 % de acetonitrila contendo 0,1% de ácido fórmico. Os hidrolisados isentos de sal
foram carregados numa coluna de nano-HPLC ACQUITY UPLC-C18 (20 mm x 180
μm, 5 μm, Waters) acoplada a um espectrômetro de massa quadrupolo-TOF-LC-MS
/ MS híbrido (TOF-6600) com Fonte nanospray (dos instrumentos AB Sciex). As
amostras foram eluídas (400 ƞl/min) usando gradiente linear de 99 % de solvente A
(água com 0,1 % de ácido fórmico) e 1 % de solvente B (acetonitrila com 0,1 % de
ácido fórmico) até 35 % de solvente B por 60 min. As condições para a fonte de
nanospray foram: capilar, 2,4 kV, aquecedor a seco e 100 ºC. O modo positivo da
fonte de ionização foi empregado. O software Analyst TF (versão 1.7.1) e o software
Peak View (versão 2.2) da AB Sciex foram empregados para aquisição e
processamento de dados. O software MASCOT (versão 2.5) (Matrix Science Ltd.,
Londres), MaxQuant (versão 1.2.7.429) e editor de sequências (versão 3.2) (Bruker
Daltonics, alemão) foram empregados para a análise das modificações. A tolerância
de massa em todas as experiências foi ≤ 10 ppm para análise de MS e ≤ 0,05 Da
para análise MS / MS. A taxa de descoberta falsa (FDR) foi ≤ 1,0 %.
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3.2.11 Análise estatística
Todos os dados foram expressos como média ± desvio padrão amostral de
valores determinados em pelo menos três experimentos independentes. A
significância estatística foi calculada empregando a ANOVA de uma via e Tukey ou
Dunnett como pós-teste, usando o software GraphPad 6.0 (GraphPad Software, Inc.,
EUA).
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RESULTADOS

4.1 ESTUDO CINÉTICO DAS REAÇÕES DE PDI COM PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO E PEROXINITRITO.
4.1.1 Peróxido de hidrogênio oxida os ditióis da PDI e promove diminuição da
fluorescência intrínseca da proteína nativa.
Como já relatado, existem poucos estudos cinéticos de oxidação da PDI por
oxidantes de baixo peso molecular. Os estudos existentes com GSSG (LAPPI;
RUDDOCK, 2011) e peróxido de hidrogênio (KARALA et al., 2009) não foram
realizados com a PDI nativa, mas com o domínio a da PDI mutada (W111F) para
torná-la mais fluorescente às mudanças do estado redox. Foi também descrito que a
fluorescência intrínseca da PDI nativa diminuía quando a enzima era oxidada por
excesso de GSSG e sofria um deslocamento (aproximadamente 4 nm) no
comprimento máximo de emissão mas não foram realizados estudos cinéticos ou
quantitativos (TOWNSEND et al., 2009; WANG et al., 2012). Assim, primeiro
testamos a possibilidade de usar a fluorescência intrínseca da PDI para estudos de
cinética de oxidação, utilizando peróxido de hidrogênio como oxidante. Para isto,
PDI reduzida (5 μM) foi tratada com excesso de peróxido de hidrogênio (320 μM) e
as mudanças em seu espectro de fluorescência foram registradas. Como mostrado
na Figura 5A, a fluorescência da PDI reduzida (linha preta) diminuiu após a adição
de peróxido de hidrogênio (linha vermelha), mas não apresentou nenhuma mudança
no comprimento máximo de emissão. A adição de DTT (500 μM) à PDI oxidada
recuperou a fluorescência inicial (linha azul), confirmando assim que os tióis reativos
da PDI são os principais alvos do peróxido de hidrogênio (KARALA et al., 2009).
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Embora a diminuição da fluorescência intrínseca da PDI após a oxidação seja
pequena, pode ser utilizada para estudos cinéticos de oxidação. De fato, os
experimentos de cinética mostraram que a diminuição da fluorescência da PDI (5
μM) após a oxidação por peróxido de hidrogênio (320 μM) se encaixa em um perfil
de exponencial simples e é revertida pela adição de DTT (500 μM) (Figura 5B). Além
disso, nossos experimentos mostraram que a oxidação por excesso de peróxido de
hidrogênio (0,25 - 1,0 mM) levou a uma diminuição da fluorescência de forma
dependente do tempo e da concentração do oxidante, permitindo estudos cinéticos
de oxidação (abordagem de pseudo primeira ordem). Todos os experimentos
cinéticos de fluorescência seguiram o perfil de exponenciais simples, a partir dos
quais os valores de kobs correspondentes foram calculados. O gráfico de kobs versus
a concentração de peróxido de hidrogênio gerou uma reta (Figura 5C), cuja
inclinação permitiu a determinação da constante de velocidade de segunda ordem
da reação entre peróxido de hidrogênio e os tióis redox ativos da PDI como k = (17,3
± 1,3) M-1 s-1 a pH 7,4, 25 °C. Ressalta-se que não foram observadas nenhuma
evidência de exponencial dupla, indicando que ambos os tióis reativos PDI (Cys53 e
Cys397) são oxidados por peróxido de hidrogênio com constantes de velocidades
semelhantes.
Consequentemente, o valor da constante de velocidade de segunda ordem
determinada aqui para a PDI nativa (17,3 M-1 s-1) é aproximadamente o dobro da
determinado para a reação entre peróxido de hidrogênio e o domínio a da PDI
mutada (1 tiol redox ativo) (9,2 M-1 s-1)(KARALA et al., 2009).
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Figura 5. Cinética de oxidação da PDI por peróxido de hidrogênio (A) Espectro de emissão
(λex = 295 nm) da PDI reduzida (5 μM) antes (linha preta) e 15 minutos após a adição de
peróxido de hidrogênio (320 μM) (linha vermelha) e após 15 min de incubação da última
amostra oxidada com 500 μM de DTT (linha azul). (B) Cinética de oxidação da PDI reduzida (5
μM) por peróxido de hidrogênio (320 μM) e retorno da fluorescência por adição de DTT (500
μM). A linha vermelha corresponde ao ajuste dos dados com equações exponenciais simples.
(C) Determinação da constante de velocidade de segunda ordem da reação dos tióis redox
ativos da PDI com peróxido de hidrogênio. As constantes de velocidade de pseudo-primeira
ordem (kobs) foram determinadas pela mistura de PDI (5 μM) com várias concentrações de
peróxido de hidrogênio (0,25 - 1,0 mM) como em (B). Todas as incubações foram realizadas em
tampão fosfato (100 mM) contendo DTPA (0,1 mM), pH final 7,4, a 25 °C. Os valores traçados
no painel (C) são a média ± desvio padrão obtido a partir de 3 experimentos independentes.
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4.1.2 Peroxinitrito oxida preferencialmente os ditióis da PDI
Após demonstrar a capacidade da fluorescência intrínseca da PDI para
estudos cinéticos de oxidação (Figura 5), utilizamos a mesma abordagem para
estudar a oxidação da PDI (5 μM) por peroxinitrito. Os experimentos foram
realizados em um fluorímetro de fluxo interrompido e com concentrações iniciais
baixas de peroxinitrito (2,5 - 10,0 μM) devido a maior reatividade deste oxidante em
comparação ao peróxido de hidrogênio (FERRER-SUETA; RADI, 2009; FERRERSUETA et al., 2011).
Na escala de tempo do experimento (~ 8s), a PDI não foi oxidada na ausência
de peroxinitrito (controle) mas, foi oxidada de forma dependente da concentração na
presença de peroxinitrito, como mostra a diminuição da fluorescência da PDI (Figura
6A). Esta diminuição da fluorescência foi proporcional às concentrações de
peroxinitrito, uma vez que as concentrações de oxidante variaram de subestequiométricos (2,5 – 7,5 μM) até estequiométrico (10 μM) em relação aos tióis
redox ativos da PDI (5 μM PDI = 10 μM tióis ativos).
De forma relevante, a diminuição da fluorescência da PDI na presença de
peroxinitrito (10 μM) foi a mesma que a do excesso de peróxido de hidrogênio e
duas vezes a do peroxinitrito (5 μM) (Figuras 6A e 6B). Após a oxidação PDI por
peroxinitrito sub-estequiométrico e estequiométrico, a fluorescência inicial da PDI foi
recuperada pela adição de DTT como é o caso do peróxido de hidrogênio em
excesso (Figura

5 e Figura 6B). Em contraste, uma maior concentração de

peroxinitrito, como 20 μM, causou um aumento significativo na diminuição geral da
fluorescência da PDI, que não foi recuperada totalmente após a adição de DTT (Fig.
6B e 6C).
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Até este ponto, os resultados sugerem que os ditióis da PDI são os alvos
preferenciais do peroxinitrito em um processo que é revertido por DTT até a
concentração estequiométrica do oxidante em relação aos tióis redox ativos da PDI.
O aumento da concentração relativa de peroxinitrito sobre os tióis reativos da PDI
resulta não apenas na sua oxidação, mas também nas modificações da PDI que não
são revertidas por DTT. Para confirmar isso, realizamos experimentos de proteólise
limitada com tripsina em condições de oxidação e redução seguidas da análise por
SDS-PAGE (Figura 7). Um trabalho realizado por WANG et al., (2012) mostrou que,
após a oxidação dos ditióis da PDI, a proteína adota uma conformação mais aberta,
tornando-a mais suscetível à proteólise. De fato, a PDI reduzida (10 μM) é bastante
resistente à digestão com tripsina (Figura 7, comparar os poços 1 e 2). Se PDI
reduzida for tratada com uma concentração estequiométrica de peroxinitrito em
relação aos tióis redox ativos da PDI (20 μM), o grau de digestão aumenta (Figura 7,
comparar os poços 5 e 6), e essa susceptibilidade aumentada é quase
completamente revertida pela adição de DTT na proteína oxidada antes da adição
de tripsina (Figura 7, comparar os poços 2, 5-7). As concentrações de peroxinitrito
superiores a 20 μM dão origem a uma digestão aumentada e apenas uma
recuperação parcial após a adição de DTT, como se observou nos experimentos
realizados com peroxinitrito (200 μM) (Figura 7, poços 11-13). Em contraste, quando
a PDI reduzida é adicionada ao peroxinitrito decomposto (200 μM) (adição reversa),
o padrão de digestão se assemelha ao da enzima reduzida (Figura 7, poços 3 e 4).
Os resultados acima (Figura 6A - C e Figura 7) confirmam que os tióis redox
ativos da PDI são os alvos preferenciais de peroxinitrito em concentrações subestequiométricas e estequiométrica, mas quando em excesso o oxidante também
reage com outros resíduos da PDI devido a reatividade complexa do peroxinitrito
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que oxida as biomoléculas por mecanismos de um e dois elétrons como citado
anteriormente (AUGUSTO et al., 2002; FERRER-SUETA; RADI, 2009; RADI, 2013).
Deste modo, para evitar o excesso de peroxinitrito sobre os tióis reativos da PDI,
a constante de velocidade de segunda ordem entre peroxinitrito e PDI foi
determinada pela abordagem da velocidade inicial (OGUSUCU et al., 2007;
CARVALHO et al., 2017). Foi possível utilizar esta abordagem porque a diminuição
da fluorescência da PDI pode ser convertida para a concentração de PDI cujos tióis
redox ativos foram oxidados (Figura 6A - 6C). Os valores da velocidade inicial foram
calculados por várias repetições dos experimentos mostrados na Figura 6A e o
gráfico dos valores obtidos versus a concentração de peroxinitrito originou uma reta
(Figura 6D). Através do valor da inclinação da reta dividido pela concentração de
PDI foi possível calcular a constante de velocidade de segunda ordem aparente da
reação entre os tióis redox ativos da PDI e peroxinitrito como k = (6,9 ± 0,2) × 104 M1

s-1 a pH 7,4 e 25 °C.
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Figura 6. Peroxinitrito oxida preferencialmente as cisteínas redox ativas da PDI. (A)
Cinética representativa da oxidação da PDI reduzida (5 μM) por peroxinitrito (2,5 - 10 μM). (B)
Variação da fluorescência intrínseca da PDI após oxidação por peróxido de hidrogênio (500
μM) ou por peroxinitrito (5, 10 e 20 μM) e redução da PDI oxidada por DTT. Para monitorar a
variação da fluorescência após a redução da PDI oxidada, as amostras de PDI reduzida foram
pré misturadas com peroxinitrito (15 min) e em seguida misturadas com DTT em um fluorímetro
de fluxo interrompido. (C) Cinética representativa da oxidação da PDI reduzida (5 μM) por
peroxinitrito 10 μM (curva preta) ou peroxinitrito 20 μM (curva azul) e redução das amostras
oxidadas por DTT (500 μM). Os experimentos foram realizados conforme descrito em (B). (D)
Determinação da constante de velocidade de segunda ordem da reação dos tióis redox ativos
da PDI com peroxinitrito. As velocidades iniciais foram determinadas por experimentos
similares aos mostrados no painel (A). Os valores plotados são a média ± desvio padrão
obtidos de pelo menos 3 experimentos independentes. Todas as incubações foram realizadas
em tampão fosfato (100 mM) contendo DTPA (0,1 mM), pH final 7,4, a 25 °C. As análises foram
realizadas conforme descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura 7. Proteólise limitada por SDS-PAGE. Gel representativo da proteólise limitada da
PDI (10 μM) resultante da digestão pela tripsina antes ou depois do tratamento com as
concentrações especificas de peroxinitrito ou DTT (500 μM). As faixas marcadas com R
correspondem a 200 μM de peroxinitrito decomposto (adição reversa). Todas as incubações
foram realizadas em tampão fosfato (100 mM) contendo DTPA (0,1 mM), pH final 7,4, a 25 ° C.
As análises foram realizadas conforme descrito nos procedimentos experimentais.

4.2 ASPECTOS MECANÍSTICOS DA REAÇÃO ENTRE PDI E PEROXINITRITO.
4.2.1 Peroxinitrito preferencialmente oxida os tióis redox ativos da PDI, mas
também se decompõe para radicais.
Para obter mais informações mecanísticas sobre a reação, experimentos
adicionais foram realizados. Inicialmente, examinamos a reação entre peroxinitrito e
PDI reduzida ou PDI previamente alquilada seguindo a decomposição do
peroxinitrito por absorbância a 310 nm em um espectrofotômetro de fluxo
interrompido. É importante ressaltar que a preferência por estudar a absorção do
peroxinitrito e não a fluorescência da proteína foi devido ao processo de alquilação
que pode causar mudanças desconhecidas na fluorescência da PDI. Para isso,
devido à baixa absorção molar de peroxinitrito neste comprimento de onda, foram
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utilizadas concentrações relativamente altas tanto de peroxinitrito (30 μM) como de
PDI reduzida e PDI alquilada (30 μM).
Como esperado, o peroxinitrito na ausência de PDI se decompõe a pH 7,4
(traço vermelho) devido à sua homólise catalisada por ácido (k = 0,35 s-1) (UPPU;
PRYOR, 1996), mas foi consumido mais rapidamente na presença de PDI (traço
azul) (Figura 8A). Em contraste, a PDI previamente alquilada com iodoacetamida
(traço preto) não afetou a decomposição do peroxinitrito catalisada por ácido (traço
vermelho), indicando ainda que os tióis redox ativos da PDI são os alvos
preferenciais do peroxinitrito.
Para confirmar a constante de velocidade de oxidação da PDI por
peroxinitrito, experimentos como o anterior foram realizados na presença de
concentrações variadas de PDI (7,5 μM – 60 μM). Após os cálculos das velocidades
iniciais para cada concentração de PDI, o gráfico dos valores obtidos versus a
concentração de PDI originou uma reta (Figura 8B). Em seguida, por meio do valor
da inclinação da reta dividido pela concentração inicial de peroxinitrito. O valor obtido
(k = (3,50 ± 0,04) x 104 M-1 s-1 a pH 7,4 e 25 ºC) foi próximo daquele obtido por
medidas da velocidade inicial de decaimento da fluorescência do PDI.
Em seguida, determinamos a concentração de tióis da PDI por tratamento com
excesso de DTDP (0,5 mM) (RIENER; KADA; GRUBER, 2002) antes e após a
reação

com

diferentes

concentrações

de

peroxinitrito

para

determinar

a

estequiometria da reação. Inicialmente, a PDI reduzida continha 5,02 ± 0,2
tióis/proteína, o que é próximo dos esperados 7,0 tióis / proteína. Em seguida, os
tióis da PDI (10 μM) foram oxidados por diferentes concentrações do oxidante e os
tióis remanescentes determinados (Figura 8C). Após ajustar os resultados obtidos a
duas linhas retas, observamos que a linha mais íngreme tinha uma inclinação de
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1,1, um valor que não é o esperado para a estequiometria da reação entre
peroxinitrito e tióis (1,0: 2,0) (Equações (4.2.1 - (4.2.4)) (TRUJILLO et al., 2004;
OGUSUCU et al., 2007).
Estes resultados não foram surpreendentes porque a constante de velocidade
de segunda ordem determinada para a reação entre os tióis reativos da PDI e
peroxinitrito

(Figura

6D)

não

são

suficientemente

maiores

para

superar

completamente a decomposição de peroxinitrito em radicais hidroxila e dióxido de
nitrogênio (Equação (4.2.3)) e, portanto, há uma competição entre a reação do
peroxinitrito com os ditióis da PDI e a própria decomposição do peroxinitrito
catalisada pela protonação.
Essa observação foi confirmada por simulações cinéticas usando o software
GEPASI v3.30 (http://www.gepasi.org)(MENDES, 1997). Para realização destas
simulações, levamos em consideração a química conhecida do peroxinitrito e dos
tióis (Equação (4.2.2) – (4.2.4)), as constantes de velocidades determinadas
experimentalmente e utilizamos a condição estequiométrica do experimento de
quantificação dos tióis da PDI (10 μM) com peroxinitrito (20 μM) (Figura 8D).
Nessas condições, a simulação mostrou que 57% do peroxinitrito reage com os
ditióis da PDI por um mecanismo de dois elétrons (Equação (4.2.2) e (4.2.4)) e 43%
se decompõe para nitrato e radicais (Equação (4.2.3)). De fato, a simulação mostrou
que o peroxinitrito (20 μM) consome 22,8 μM dos tióis da PDI por um mecanismo de
dois elétrons (Figura 8D), o qual é um pouco inferior ao valor determinado
experimentalmente (24,0 ± 0,8 μM) (Figura 8C). Deve ser notado que o valor da
constante de velocidade de segunda ordem da Equação (4.2.4) é desconhecido,
mas foi considerada rápida na simulação (107 s-1), uma vez que os tióis reativos da
PDI (Cys53 e Cys397) estão localizados próximos de outros resíduos de cisteínas
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(Cys56 e Cys400, respectivamente). Também é importante enfatizar que nas
Equações (4.2.2) e (4.2.3), representamos apenas um dos domínios redox ativos da
PDI para melhor compreensão, mas a enzima contém dois (Cys53-Cys56 e Cys397Cys400) (HATAHET; RUDDOCK, 2009), que em nosso estudo aparentemente se
comportam de forma semelhante em relação à oxidação.

Equação 4.2.1

Equação 4.2.2

Equação 4.2.3

Equação 4.2.4
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Figura 8. Peroxinitrito oxida preferencialmente os tióis redox ativo da PDI, mas também
decompõe para radicais. (A) Decomposição do peroxinitrito monitorado por sua absorbância a
310 nm na ausência de PDI (linha vermelha) e na presença de PDI (30 μM) (linha azul) ou na
presença de PDI previamente alquilada (30 μM) (linha preta). (B) Determinação da constante de
velocidade de segunda ordem da reação dos tióis redox ativos da PDI com peroxinitrito. As
velocidades iniciais foram determinadas por experimentos similares aos mostrados no painel (A)
(C) Diminuição da concentração total de tiol da PDI (10 μM) após a adição de concentrações
específicas de peroxinitrito. (D) Simulação cinética da reação entre os tióis reativos de PDI (10
μM) com peroxinitrito (20 μM) usando o software Gepasi (http://www.gepasi.org) e as equações
mostradas no texto. Para comparar com os valores experimentais no painel (D), todos os tióis
detectáveis da PDI foram utilizados no gráfico da simulação, embora apenas os tióis ativos da
PDI são oxidados diretamente pelo peroxinitrito (Equação (4.4.2)). Todas as incubações foram
realizadas em tampão fosfato (100 mM) contendo DTPA (0,1 mM), pH final 7,4, a 25 °C. As
análises foram realizadas como descrito nos procedimentos experimentais.
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4.2.2 Caracterização dos produtos de oxidação da PDI por peroxinitrito em
condição estequiométrica
Para corroborar com os resultados descritos acima, realizamos a análise por
LC-MS/MS dos produtos de oxidação da PDI por peroxinitrito em concentração
estequiométrica aos tióis redox ativos da proteína. Para isso, PDI (10 μM) foi tratada
ou não com peroxinitrito (20 μM) e após 5 min de incubação, os tióis remanescentes
foram bloqueados com iodoacetamida (55 mM) em condições desnaturantes. Após a
remoção dos reagentes em excesso, as amostras foram digeridas com tripsina e
submetidas

a

análise

por

nano-ESI-Q-TOF-MS/MS

como

descrito
nos
Resultados

procedimentos experimentais (MEDINAS et al., 2010; PAVIANI et al., 2015).
As digestões trípticas das amostras de PDI não tratadas com peroxinitrito
(controle) apresentaram, principalmente, peptídeos não modificados, com exceção
dos resíduos de Met que estavam oxidados como esperado devido ao manuseio da
amostra, os Trp128 e Trp407 hidroxilados e tióis alquilados (CR) na Cys312 e em ambos
domínios redox ativos (Cys53, Cys56, Cys397, Cys400) (Tabela 1). O pico do peptídeo
referente ao motivo redox ativo a se apresentou com massa monoisotópica de
1941,8906 Da (m/z de 648,3051) com três cargas que é referente a massa do
peptídeo que se estende do resíduo 43 ao 57 com as Cys53 e Cys56 alquiladas
(43YLLVEFYAPWCRGHCRK57) (Figura 9A), e o pico do peptídeo referente ao motivo
redox ativo a’ se apresentou com massa monoisotópica de 1912,8389 Da (m/z de
638,6209) com três cargas que corresponde a massa do peptídeo que se estende
do

resíduo

387

ao

401

com

as

Cys397

e

Cys400

alquiladas

(387NVFVEFYAPWCRGHCRK401) (Figura 9B), e se apresentou também com uma
massa monoisotópica de 2040,9339 Da (m/z de 511,2407) com quatro cargas que é
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referente

ao

mesmo

peptídeo

com

um

missed

cleavage

(386KNVFVEFYAPWCRGHCRK401) (Tabela 1).

Figura 9 Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS dos peptídeo alquilados dos motivos redox
ativos a e a’ obtidos a partir da digestão tríptica de PDI reduzida (10 μM) não tratada com
peroxinitrito. (A) O sequenciamento do pico com m/z de 648,3051 foi realizado por MS/MS e
43
57
corresponde ao peptídeo alquilado
YLLVEFYAPWCRGHCRK
(massa monoisotópica
1941,8906 Da) com 3 cargas referente ao motivo redox ativo a da PDI. (B) O sequenciamento
do pico com m/z de 638.6209 foi realizado por MS/MS e corresponde ao peptídeo alquilado
387
401
NVFVEFYAPWCRGHCRK (massa monoisotópica 1912,8389 Da) com 3 cargas referente
ao motivo redox ativo a’ da PDI. Os insetos em ambas as figuras (A e B) exibem os espectros
de MS dos peptídeos com três cargas (lado direito) e os fragmentos dos peptídeos com as
séries y e b (lado direito) identificados no MSMS (em vermelho). As amostras de PDI reduzida
foram incubadas na ausência de peroxinitrito em seguida alquiladas, digeridas com tripsina e
submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como descrito nos procedimentos experimentais.

45

Resultados

Tabela 1. Caracterização por ESI-Q-TOF-MSMS dos peptídeos modificados da PDI não tratada com peroxinitrito (controle)a.

121

1218,6007

609,8028 (2H+)

1217,591

61

41,06

Aminoácidos
modificadosd
C53 e C56
+ 57 (CAM)
W128 + 16 (OH)

301

1936,0367

484,7656 (4H+)

1935,0335

76

33,94

C312 + 57 (CAM)

317

1222,6241

611,8131 (2H+)

1221,6116

71

25,26

M324 + 16 (O)

351

2434,2441

609,3145 (4H+)

2433,2288

84

26,59

M357 + 16 (O)

386

2041,9418

511,2407 (4H+)

2040,9336

76

36,83

387

1913,8468

638,6209 (3H+)

1912,8408

73

41,22

402

986,5312

493,7659 (2H+)

985,5172

60

29,83

C397 e C400
+ 57 (CAM)
C397 e C400
+ 57 (CAM)
W407 + 16 (OH)

425

1309,5946

655,2982 (2H+)

1308,5818

112

19,22

M425 + 16 (O)

Peptídeosb
43

YLLVEFYAPWCGHCK57

Massa teórica
m/z (z)
(M+H)
1942,8985 648,3051 (3H+)

EADDIVNWLK130
ILEFFGLKKEECPAVR316
LITLEEEMTK326
IKPHLMSQELPEDWDKQPVK370
KNVFVEFYAPWCGHCK401
NVFVEFYAPWCGHCK401
QLAPIWDK409
MDSTANEVEAVK436

Massa
Experimental
1941,8934

Íon
scorec
94

Tempo de
retenção
43,65

a

PDI reduzida (10 µM) foi incubada com veículo em tampão fosfato (100 mM) pH 7,4 e DTPA (0,1 mM) a 25 ºC por 5 min. As
amostras foram alquiladas em tampão desnaturante, digeridas com tripsina e submetidas a LC-MS/MS como descrito nos
procedimentos experimentais.
b
Apenas os peptídeos modificados estão mostrados nesta coluna, através da análise pelo MASCOT a % de cobertura da sequência
da proteína foi em média de 85 %.
c
Íon score é -10 log (P) onde P é a probabilidade da marca observada ser um evento aleatório. Em média, íon score individual >61
indica extensa identidade ou homologia (p < 0.01).
d
CAM refere-se a carbamidometil.
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As digestão tríptica de PDI tratada com peroxinitrito estequiométrico
apresentaram os mesmos peptídeos que continham o Met oxidado e os resíduos de
Trp hidroxilados do controle (Tabela 1). Além disso, foram detectados três novos
picos intensos: (1) um pico com massa monoisotópica de 1825,8320

(m/z de

609,6186) com três cargas, correspondente ao peptídeo do motivo redox ativo a
com as Cys53 e Cys56 com ligação dissulfeto (43YLLVEFYAPWCGHCK57 - 2H).
(Figura 10A); (2) um pico com massa monoisotópica de 1796,7804 Da (m/z de
599,9350) com três cargas, correspondente ao peptídeo do motivo redox ativo – a’
com as Cys387 e Cys400 com ligação dissulfeto (387NVFVEFYAPWCGHCK401 - 2H)
(Figura 10B); e (3) um pico com massa monoisotópica de 1924,8753 Da (m/z de
482,2266) com quatro cargas, correspondente ao mesmo peptídeo anterior com um
missed cleavage (386KNVFVEFYAPWCGHCK401 - 2H) (Tabela 2). Portanto, foi
possível identificar peptídeos correspondentes aos dois motivos redox ativo da PDI
oxidados por peroxinitrito aos dissulfetos correspondentes (Figura 10, Tabela 2).
Embora a formação de dissulfeto tenha sido a maior modificação observada na
PDI tratada com peroxinitrito em condições estequiométricas, também foram
detectados diferentes espectros dos peptídeos contendo o dissulfeto com uma
modificação adicional. De fato, peptídeos dissulfetos com resíduos de Trp
hidroxilados (Trp52 e Trp396) e com resíduo de Tyr nitrado (Tyr393) foram identificados
(Tabela 2).
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Figura 10 Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS dos peptídeo oxidados a dissulfeto dos
motivos redox ativos a e a’ obtido a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM)
tratada com peroxinitrito (20 μM). (A) O sequenciamento do pico com m/z de 609,6186 foi
43
57
realizado por MS/MS e corresponde ao peptídeo YLLVEFYAPWCGHCK - 2H (massa
monoisotópica 1825,8320 Da) com 3 cargas referente ao motivo redox ativo a oxidado da PDI.
(B) O sequenciamento do pico com m/z de 599,9350 foi realizado por MS/MS e corresponde ao
387
401
peptídeo NVFVEFYAPWCGHCK - 2H (massa monoisotópica 1796,7804 Da) com 3 cargas
referente ao motivo redox ativo a’ da PDI. Os insetos acima em ambas as figuras (A e B)
exibem os espectros de MS dos peptídeos com três cargas (lado direito) e os fragmentos dos
peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MSMS (em vermelho). As
amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em condições estequiométricas,
em seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS
como descrito nos procedimentos experimentais.
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Tabela 2. Caracterização por ESI-Q-TOF-MSMS das modificações oxidativas da PDI promovida por peroxinitrito em condições
estequiométricaa.
Massa teórica
Massa
Íon
Tempo de
Aminoácidos
m/z (z)
Peptídeosb
(M+H)
Experimental
scorec
retenção
modificadosd
C53 e C56
43
57
+
43,96
YLLVEFYAPWCGHCK
1942,8985 648,3067 (3H )
1941,8983
97
+ 57 (CAM)
43

YLLVEFYAPWCGHCK57

1826,8399

609,6186 (3H+)

1825,8340

78

44,70

43

1842,8348

614,9501 (3H+)

1841,8284

52

38,14

386

2041,9418

511,2407 (4H )

2040,9444

109

36,50

386

1925,8832

482,2266 (4H+)

1924,8771

45

38,62

386

1941,8781

486,2262 (4H+)

1940,8758

39

31,68

387

1913,8468

638,6226 (3H+)

1912,8460

77

41,23

387

1797,7883

599,935 (3H+)

1796,7832

58

43,56

YLLVEFYAPWCGHCK57
KNVFVEFYAPWCGHCK401
KNVFVEFYAPWCGHCK401
KNVFVEFYAPWCGHCK401
NVFVEFYAPWCGHCK401
NVFVEFYAPWCGHCK401

+

(C53 - C56) - 2H
(C53 - C56) - 2H e
W52 + 16 (OH)
C397 e C400
+ 57 (CAM)
(C397- C400) – 2H
(C397- C400) – 2H
W396 + 16 (OH)
C397 e C400
+ 57 (CAM)
(C397- C400) – 2H

(C397- C400) – 2H
Y393 + 45 (NO2)
a
PDI reduzida (10 µM) foi incubada com peroxinitrito (20 µM) em tampão fosfato (100mM) pH 7,4 e DTPA (0,1 mM) a 25 ºC por 5
min. As amostras foram alquiladas em tampão desnaturante, digeridas com tripsina e submetidas a LC-MS/MS como descrito nos
procedimentos experimentais.
b
Apenas os peptídeos modificados estão mostrados nesta coluna com exceção dos peptídeos que foram detectados modificados no
controle, através da análise pelo MASCOT a % de cobertura da sequência da proteína foi em média de 84 %.
c
Íon score é -10 log (P) onde P é a probabilidade da marca observada ser um evento aleatório. Em média, íon score individual >59
indica extensa identidade ou homologia (p < 0.01).
d
CAM refere-se a carbamidometil.
387

NVFVEFYAPWCGHCK401

1842,7733

614,9319 (3H+)

1841,7739

47

42,52
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É importante notar que a digestão tríptica da PDI oxidada por peroxinitrito em
condições estequiométricas também mostrou espectros relativamente intensos de
ambos os sítios redox ativo alquilados. Para estimar o rendimento relativo da
oxidação e alquilação dos tióis, o procedimento experimental e a análise de MS
foram repetidos independentemente. A área do pico no MS de cada peptídeo
correspondente aos locais redox ativo da PDI de cada experimento foi calculada
com base na proporção entre o extracted ion chromatogram (XIC) para cada
peptídeo e o total ion chromatogram (TIC) de cada amostra. Em seguida, foi
calculado a média das área dos picos de cada peptídeo e os resultados são
mostrados na Figura 11.
No caso do peptídeo referente ao domínio PDI a', a formação do dissulfeto
representa 80 a 54% dos ditióis, dependendo se calculamos a formação do
dissulfeto com base no peptídeo alquilado do controle ou usando a soma do
dissulfeto mais o peptídeo alquilado da PDI oxidada (Figura 11A). No caso do
domínio a, a situação foi mais complexa porque a intensidade de MS dos peptídeos
trípticos é aproximadamente 10 vezes inferior à do domínio a'. Nesse caso, a
formação do dissulfeto representa cerca de 12% do ditióis, seja comparando-o com
o peptídeo alquilado do controle ou com a soma do dissulfeto mais o peptídeo
alquilado da PDI oxidada (Figura 11B).
Outros possíveis produtos de oxidação dos tióis da PDI, tais como derivados
sulfênicos, sulfínicos e sulfônicos, não foram detectados em nossas condições
experimentais. Para excluir a presença de derivados sulfênicos, foram realizados
experimentos em paralelo com a adição de dimedona (5,5-dimetil-1,3-ciclohexanodiona) (ELLIS; POOLE, 1997; REISZ et al., 2013) imediatamente após a
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reação de PDI com peroxinitrito seguido de digestão e análise de MS (dados não
mostrados).

Figura 11. Estimativa relativa do rendimento dos peptídeos alquilados e dissulfetos
encontrados nas digestões trípticas de PDI não tratada (controle) ou PDI tratada com
peroxinitrito 20 μM. (A) Os peptídeos correspondentes do domínio –a da PDI. (B) Os
peptídeos correspondentes do domínio –a’ da PDI. Os valores apresentados são a média de 3
experimentos independentes. As incubações e análises foram realizadas conforme descrito nos
procedimentos experimentais e no texto.

A dificuldade na detecção de uma fração considerável dos tióis do domínio a
oxidado à dissulfeto da PDI (Figura 11A) podem enfraquecer as nossas conclusões
anteriores de que o peroxinitrito estequiométrico irá preferencialmente oxidar os tióis
redox ativos da PDI e promover a oxidação não específica e irreversível na PDI. No
entanto, a hidroxilação do Trp52 e Trp396 e a nitração da Tyr393 nos locais ativos
foram detectadas como previsto (ver, por exemplo, Figura 12, Tabela 2). Além disso,
a simulação cinética da oxidação do tiol por dois elétrons (57%) (Figura 8D) foi
razoavelmente semelhante com a estimativa a partir dos experimentos de MS para o
domínio a' da PDI (Figura 11B). Portanto, a discrepância entre o valor previsto (57%)
e o valor estimado obtido a partir da análise de MS para o domínio a da PDI (Figura
11A) é provavelmente devido às dificuldades na detecção dos peptídeos trípticos do
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domínio a da PDI por LC-MS/MS como relatado em diferentes estudos (KAETZEL et
al., 2004; KOZAROVA et al., 2007; GONZÁLEZ-PERILLI et al., 2017). Estes
peptídeos são ricos em aminoácidos altamente hidrofóbicos e essa propriedade,
junto a outros fatores, resulta em uma menor probabilidade de detecção do peptídeo
por LC-MS/MS (CHAMBERS et al., 2012; DOST et al., 2012).

4.3 OXIDAÇÃO DA PDI POR EXCESSO DE PEROXINITRITO
4.3.1 Excesso de peroxinitrito promove nitração, inativação e agregação da
PDI.
A oxidação dos grupos tióis reativos da PDI é parte da função biológica da
enzima e é reversível in vivo. Mas nos interessam também as modificações
oxidativas irreversíveis, as quais podem alterar a estrutura e função fisiológica das
proteínas. Assim, investigamos as modificações da PDI (10 μM) tratadas com
excesso de peroxinitrito por SDS-PAGE e western blotting (usando um anticorpo anti
nitrotirosina) (Figura 12A - C). Os experimentos de SDS-PAGE mostraram que o
peroxinitrito promove agregação da PDI dependente da concentração de peroxinitrito
que tende a atingir um limite em 100 μM (Figuras 12A e 12C). Em paralelo, os
monómeros e os agregados da PDI mostraram-se nitrados após tratamento com
concentrações acima de 40 μM de peroxinitrito (Figura 12B). A nitração de proteínas
não metálicas, como a PDI, por peroxinitrito é mediada pelos radicais produzidos a
partir de sua homólise. (Equação (4.2.3)) (SANTOS; BONINI; AUGUSTO, 2000;
AUGUSTO et al., 2002; FERRER-SUETA; RADI, 2009; RADI, 2013). Espera-se,
portanto, que estes radicais produzam radicais derivados de PDI e de fato,
experimentos de EPR utilizando o DBNBS como captador de spin demonstraram a
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formação de radicais derivados de PDI em incubações de PDI tratadas com excesso
de peroxinitrito (Figura 12D).
Na ausência de PDI, o sinal de EPR detectado (espectro superior) foi devido à
oxidação DBNBS por peroxinitrito (LOPES DE MENEZES; AUGUSTO, 2001). Na
presença de PDI, o sinal de EPR imobilizado (espectro inferior) pode ser atribuído
aos radicais adutos DBNBS/●Tyr-PDI e/ou DBNBS/●Trp-PDI, uma vez que esses
adutos não podem ser distinguidos pelos parâmetros de seus espectros de EPR
(IQBAL et al., 2014). Finalmente, mostramos que a oxidação, nitração e agregação
de PDI por tratamento com excesso de peroxinitrito leva à inativação da atividade
insulina-redutase da enzima (Figura 12E). É importante ressaltar que nenhuma das
alterações da PDI promovidas por peroxinitrito foi detectada na presença de
peroxinitrito previamente decomposto (250 μM) (adição reversa (R)) (Figura 12).
Para caracterizar os principais produtos estáveis formados por oxidação da PDI por
excesso de peroxinitrito,

PDI reduzida (10 μM) foi tratada com excesso de

peroxinitrito (200 μM) e incubado 5 min a 25°C. Em seguida, os tióis remanescentes
foram bloqueados com iodoacetamida (55 mM) em meio desnaturante. Após a
remoção de nitrato, nitrito e excesso de iodoacetamida, as amostras foram digeridas
com tripsina e submetidas à análise de nano-ESI-Q-TOF-MS/MS como descrito nos
procedimentos experimentais (MEDINAS et al., 2010; PAVIANI et al., 2015).
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Figura 12. Excesso de peroxinitrito promove oxidação, nitração, inativação e agregação
da PDI. (A) Análise por SDS-PAGE da PDI (10 μM) tratada com as concentrações
especificadas de peroxinitrito (PN). Após 5 min de incubação, as amostras (8,4 μg de proteína)
foram analisadas por SDS-PAGE e reveladas com azul de Coomassie. (B) Western blotting da
PDI (10 μM) tratada com as concentrações especificadas de peroxinitrito como em (A). Após as
incubações, as amostras (8,4 μg de proteína) foram analisadas por SDS-PAGE e marcadas
com um anticorpo anti-nitrotirosina. (C) A porcentagem da PDI agregada após o tratamento
com as concentrações especificadas de peroxinitrito. Os géis semelhantes aos mostrados em
(A) foram escaneados e a intensidade relativa das bandas correspondente a PDI (a
aproximadamente 55 kDa) foram quantificadas por densitometria e a porcentagem da PDI
agregada foi calculada pela razão PDI agregada/PDI total x 100 para cada tratamento. (D)
Espectros de EPR dos adutos radicais de DBNBS produzidos pela decomposição de
peroxinitrito (360 μM) na presença de DBNBS (10 mM) e na ausência (traço superior) ou
presença de PDI (60 μM) (traço inferior). 2aN representa a distância em G entre os picos
externos que corresponde aproximadamente ao dobro do valor da constante de
desdobramento hiperfino do aduto radical no átomo de nitrogênio . (E) Inativação da PDI após
tratamento com as concentrações especificadas de peroxinitrito. Após 5 min de incubação, as
alíquotas foram removidas e a inativação da PDI foi monitorada pelo aumento do tempo (Lagphases) necessário para que a precipitação da insulina alcançasse um valor de 0,1 a 540 nm.
Todas as incubações foram realizadas em tampão fosfato (100 mM) contendo DTPA (0,1 mM),
pH final 7,4, a 25 °C. As análises foram realizadas como descrito nos procedimentos
experimentais. Os valores apresentados nos painéis (C) e (E) são a média ± desvio padrão
obtido a partir de 3 experimentos independentes; *** p <0,001, ** p <0,01; * P <0,05.
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Estes resultados mostraram que os peptídeos trípticos da PDI contendo ambas
as cisteínas redox ativas foram oxidados aos peptídeos dissulfetos respectivos como
esperado, além de hidroxilados e/ou nitrados (Tabela 3). É importante notar que a
intensidade dos peptídeos que contêm dissulfetos do domínio a da PDI foram
detectados com um espectro de intensidade 10 vezes inferior à do domínio a' (Figura
13). Estes resultados reforçam os resultados obtidos para PDI tratada com 20 μM de
peroxinitrito (Figura 11), confirmando que é inerentemente difícil detectar o peptídeo
tríptico contendo os ditióis do domínio a da PDI por LC-MS/MS.
Para determinar se o excesso de peroxinitrito reage preferencialmente com
resíduos específicos da PDI, estimamos os rendimentos dos peptídeos modificados
e não modificados da PDI não tratada e tratada com peroxinitrito (200 μM) em três
experimentos independentes (a Tabela 3 mostra um destes experimentos). A área
do pico do MS de cada peptídeo tríptico modificado foi calculada pela proporção
entre o extracted ion chromatogram (XIC) para cada peptídeo e o total ion
chromatogram (TIC) para cada amostra (Figura 13). Estes resultados mostraram que
os peptídeos com as Cys alquiladas referentes aos sítios redox do dominío a e a’
estavam praticamente ausentes na amostra tratada com peroxinitrito (cerca de 98%
destes peptídeos estavam oxidados a dissulfetos) como já esperado, além disso a
maioria dos peptídeos nitrados e/ou hidroxilados estão próximos aos tióis redox
ativos da PDI (Figura 14).
Como observado na figura 13, a PDI não tratada (controle) não possui peptídeos
modificados, exceto pelas Cys alquiladas dos motivos redox ativo. Para buscar os
resíduos na PDI que reagem preferencialmente com peroxinitrito, analisamos o
desaparecimento dos peptídeos não modificados na amostra de PDI tratada com
peroxinitrito em comparação aos peptídeos da PDI não tratada. Os peptídeos
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trípticos

consumidos

em

maior

proporção

foram

o

58

ALAPEYAK65 e

o

453

TVIDYNGER461, cerca de 75 e 33 % destes peptídeos não foram detectados na

amostra tratada com peroxinitrito, respectivamente (Figura 13). Em contrapartida, os
mesmos peptídeos foram detectados nitrados nas amostras tratadas com excesso
de peroxinitrito (Tabela 3 e Apêndice B). Todos os peptídeos modificados (Figura 13
e Tabela 3) foram caracterizados por MS/MS e estão apresentados individualmente
nos apêndices (Apêndices B1-14).
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Figura 13. Estimativa dos peptídeos não modificados e modificados obtidos da digestão
trípticas de PDI (10 μM) não tratada e tratada com peroxinitrito (200 μM) como
especificado. Os resíduos modificados estão especificados nos peptídeos com as notações Cr
(Cys alquilada); Cd (Cys dissulfeto); W(OH), Trp hidroxilado; e Y(NO2), tirosina nitrada. Os
valores são a média ± desvio padrão obtido a partir de 3 experimentos independentes. As
incubações e análises foram realizadas conforme descrito nos procedimentos experimentais e
no texto.
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Figura 14. Resíduos da PDI encontrados hidroxilados e nitrados pelo excesso de
peroxinitrito. Os resíduos aromáticos encontrados nitrados e/ou hidroxilados por excesso de
peroxinitrito sobre os tióis redox ativos da PDI estão representados em vermelho, e os não
modificados estão representados em azul. Os resíduos de Cys oxidados dos domínios a e a’
estão representados em amarelo. A estrutura da PDI humana foi adaptada do PDB 4EL1 e está
representada pelos domínios a, b, b` e a`.
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Tabela 3. Caracterização por ESI-Q-TOF-MSMS das modificações oxidativas da PDI promovida por excesso de peroxinitrito a.
Massa teórica
Massa
Íon
Tempo de
Aminoácidos
m/z (z)
Peptídeosb
c
(M+H)
Experimental
score
retenção
modificados
43
YLLVEFYAPWCGHCK57
1942.8985
648.301 (3H+)
1941.8811
75
43.55
(C53 - C56) - 2H
(C53 - C56) - 2H e
43
YLLVEFYAPWCGHCK57
1871.825
624.6102 (3H+)
1870.8088
62
47.55
Y43 + 45 (NO2)
(C53 - C56) - 2H e
43
YLLVEFYAPWCGHCK57
1871.825
624.6083 (3H+)
1870.8031
48
48.99
Y49 + 45 (NO2)
C53 - C56) - 2H e
43
YLLVEFYAPWCGHCK57
1842.8348
614.9465 (3H+)
1841.8177
52
38.68
W52 + 16 (OH)
C53 - C56) - 2H e
43
YLLVEFYAPWCGHCK57
1871.825
624.6091 (3H+)
1870.8053
37
45.78
W52 + 45 (NO2)
58
65
+
ALAPEYAK
907.4526
454.2268 (2H )
906.4391
50
23.68
Y63 + 45 (NO2)
82
VDATEESDLAQQYGVR97
1825.8205
609.2753 (3H+)
1824.8041
107
38.02
Y94 + 45 (NO2)
121
EADDIVNWLK130
1247.5909
624.2952 (2H+)
1246.5759
56
41.61
W128 + 45 (NO2)
196
207
+
YQLDKDGVVLFK
1469.7641
490.5897 (3H )
1468.7474
93
33.50
Y196 + 45 (NO2)
327
YKPESEELTAER338
1496.6869
499.5638 (3H+)
1495.6694
67
22.56
Y327 + 45 (NO2)
387
NVFVEFYAPWCGHCK401
1797.7883
599.9281 (3H+)
1796.7624
41
44.58
(C397- C400) – 2H
(C397- C400) – 2H e
387
NVFVEFYAPWCGHCK401
1842.7733
614.9267 (3H+)
1841.7583
58
47.89
Y393 + 45 (NO2)
(C397- C400) – 2H e
387
NVFVEFYAPWCGHCK401
1813.7832
605.2646 (3H+)
1812.7721
54
36.24
W396 + 16 (OH)
(C397- C400) – 2H e
387
NVFVEFYAPWCGHCK401
1842.7733
614.9271 (3H+)
1841.7594
53
44.43
W396 + 45 (NO2)
402
QLAPIWDK409
1015.5213
508.2596 (2H+)
1014.5046
44
30.33
W407 + 45 (NO2)
453
461
+
TVIDYNGER
1111.5021
556.2491 (2H )
1110.4836
48
26.17
Y457 + 45 (NO2)
a

PDI reduzida (10 µM) foi incubada com peroxinitrito (200 µM) em tampão fosfato (100mM) pH 7,4 e DTPA (0,1 mM) a 25 ºC por 5 min. As amostras foram
alquiladas em tampão desnaturante, digeridas com tripsina e submetidas a LC-MS/MS como descrito nos procedimentos experimentais.
b
Apenas os peptídeos modificados estão mostrados nesta coluna com exceção dos peptídeos que foram detectados modificados no controle e dos peptídeos do
domínio a’ com missed cleavages , através da análise pelo MASCOT a % de cobertura da sequência da proteína foi em média de 81 %.
c
Íon score é -10 log (P) onde P é a probabilidade da marca observada ser um evento aleatório. Em média, íon score individual >56 indica extensa identidade ou
homologia (p < 0.01).
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5

DISCUSSÃO
A PDI está envolvida em uma ampla variedade de funções celulares e o

aumento da sua expressão é considerado uma defesa celular para restabelecer a
proteostase celular em diversas condições de estresse oxidativo. Apesar desta
função crucial, a PDI pode tornar-se disfuncional devido as modificações póstraducionais atípicas e/ou excessivas causadas por espécies reativas de oxigênio e
nitrogênio (SANTOS et al., 2009; PARAKH; ATKIN, 2015). No entanto, a cinética e
os produtos dessas reações ainda não foram totalmente caracterizados.
Neste trabalho, mostramos que a diminuição da fluorescência intrínseca da PDI
após a oxidação dos seus ditióis é apropriada para determinar as constantes de
velocidade de segunda ordem da reação da enzima com peróxido de hidrogênio
(Figura 5) e peroxinitrito (Figura 6). Por outro lado, diferente do comportamento
observado durante a oxidação da PDI por GSSG (TOWNSEND et al., 2009; WANG
et al., 2012), a diminuição da fluorescência não foi acompanhada por um
deslocamento no comprimento máximo de emissão quando a PDI foi oxidada por
peroxido de hidrogênio e peroxinitrito (ver, por exemplo, a Figura 5). Esta diferença é
provavelmente devido ao fato de que a glutationilação dos tióis redox ativos da PDI
interfere no ambiente do triptofano localizados nestes sítios ativos (Trp52 e Trp396)
ao contrário das ligações dissulfetos formadas pelo peróxido de hidrogênio ou
peroxinitrito (Figura 10 e Tabela 2). O ponto crucial para selecionar a abordagem
cinética adequada para determinação das constantes de velocidade de segunda
ordem foi estabelecer as condições em que os ditióis da PDI foram os principais
alvos do oxidante através da reversão após adição de DTT (Figuras 5 e 6). Com
base nestes experimentos, foi possível aplicar a abordagem de pseudo-primeira
para determinar a constante de velocidade de segunda ordem da reação entre os
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ditióis da PDI com peróxido de hidrogênio (k = 17,3 ± 1,3) M

-1

s-1 a pH 7,4, 25 °C )

(Figura 5) mas isso não foi possível com peroxinitrito. Mesmo com pequeno excesso
do oxidante em relação aos tióis redox ativos da PDI, resíduos adicionais da PDI
foram oxidados por peroxinitrito, alterando a fluorescência intrínseca da proteína
(Figura 6B e C). Portanto, a constante de velocidade de segunda ordem da reação
entre os tióis reativos da PDI com peroxinitrito foi determinada pela abordagem da
velocidade inicial usando baixas concentrações do oxidante (k = (6,9 ± 0,2 × 104) M1

s-1 a pH 7,4 e 25 °C ) (Figura 6D).
Nossos estudos cinéticos indicaram que ambas as cisteínas reativas da PDI

(Cys53 e Cys397) reagem de maneira indistinguível com peróxido de hidrogênio, já
que a cinética da reação foi ajustada em uma exponencial simples (Figura 5). Por
outro lado, pelo fato da cinética da reação entre os ditióis da PDI e peroxinitrito não
ter sido estudada em condições de pseudo-primeira ordem, fica difícil fazer a mesma
inferência somente a partir dos estudos cinéticos. Todavia, o fato de que peroxinitrito
estequiométrico aos tióis reativos da PDI promove a variação da fluorescência da
PDI na mesma extensão do que excesso de peróxido de hidrogênio (Figura 6 B),
indica que os tióis reativos da PDI também reagem com peroxinitrito com
velocidades similares como o fazem com peróxido de hidrogênio.
As constantes de velocidade de segunda ordem determinadas acima foram
expressas em relação a concentração de PDI, mas se elas são expressas em
relação aos tióis ativos dos domínios a e a’ da PDI, as constantes se tornam 8,65 M-1
s-1 e 3,45 × 104 M-1 s-1 para peróxido de hidrogênio e peroxinitrito, respectivamente.
Neste ponto, podemos concluir que a diminuição da fluorescência da PDI pode
ser útil na determinação da cinética da reação dos ditióis da PDI com outros
peróxidos de importância biológica, incluindo os hidroperóxidos derivados de lipídios,
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aminoácidos e outros derivados de biomoléculas (GENARO-MATTOS et al., 2015;
DAVIES, 2016; CARVALHO et al., 2017).
Embora ambos os resíduos de cisteínas redox ativos da PDI tenham baixo
pKa, as constantes de velocidade de segunda ordem de cada motivo redox com
peróxido de hidrogênio (k = 8,65 M-1 s-1) ou peroxinitrito (k = 3,45 × 104 M-1 s-1) são
consideravelmente inferiores aos determinados para outros resíduos de cisteínas de
baixo pKa de outras proteínas, como aqueles presentes nas peroxirredoxinas (k no
intervalo de 105 a 108 M-1 s-1) (HALL; KARPLUS; POOLE, 2009; HUGO et al., 2009;
NAGY et al., 2011). Os resultados obtidos com PDI constituem outro exemplo que
demonstra que o baixo pKa dos resíduos de cisteínas em proteínas não é o único
fator que controla sua reatividade frente aos peróxidos (FERRER-SUETA et al.,
2011). De qualquer forma, peróxido de hidrogénio e peroxinitrito reagem
aproximadamente dez vezes

mais rapidamente com ambas as cisteínas redox

ativas da PDI (Cys53 e Cys397) do que com os resíduos de cisteínas de proteínas às
quais não foram atribuídas funções redox importantes, como a albumina de soro
bovino (k = 1,1 M-1 s-1 e 2,8 × 103 M-1 s-1, respectivamente, a pH 7,4, 37 °C) (RADI et
al., 1991). Este fato e a alta abundância de PDI no RE e outros locais celulares
indicam que a oxidação dos ditióis da PDI por peróxido de hidrogênio (KARALA et
al., 2009) ou por peroxinitrito pode se tornar fisiologicamente significativa.
A oxidação da PDI por peroxinitrito tornar-se particularmente relevante porque
não se limita à oxidação dos ditióis da PDI em dissulfetos, que é funcional e
reversível por agentes redutores biológicos, mas também pode levar a modificações
que não são reparadas in vivo (Figuras 6, 13 e 12). Desta forma, demostramos que
embora os ditióis da PDI sejam os principais alvos do peroxinitrito (Figuras 5-7),
concentrações estequiométricas do oxidante em relação aos tióis redox ativos da
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PDI causaram modificações adicionais em resíduos próximos aos dissulfetos
(Tabela 2). Como já relatado, a oxidação para dissulfeto pode ser revertida por
redutores biológicos, mas os resíduos de triptofano oxidados (Trp52 e Trp396) e o
resíduo tirosina nitrado (Tyr393) não são reparados, e podem ter consequências
ainda desconhecidas in vivo.

Aparentemente, as concentrações de peroxinitrito

até 40 μM não promoveram uma inativação estatisticamente significante da atividade
redutase da PDI (Figura 12E). Deve ser notado que a fração de peroxinitrito que se
decompõe a radicais depende das concentrações relativas do oxidante e de seu
alvo. Simulação cinética indicou que na reação de 10 μM PDI com 20 μM
peroxinitrito, 43% do oxidante decai para radicais, produzindo o rendimento total de
5,2 μM de radicais (2,6 μM de cada, radical hidroxila e dióxido de nitrogênio) (Figura
8D). No entanto, quando simulamos a mesma reação utilizando concentração de
PDI próxima às encontradas no RE (500 µM), verificamos que 99% do oxidante (20
µM) reagirá com os ditióis da PDI e 1% decairá para nitrato e radicais, produzindo
um rendimento total 0,12 μM de radicais (Apêndice A). Outras situações podem ser
simuladas, como a presença do fisiologicamente ubíquo CO 2, o qual competirá com
a PDI pelo peroxinitrito e formará além do radical dióxido de nitrogênio e o ânion
radical carbonato (AUGUSTO et al., 2002). Simulando a reação de 500 µM PDI com
20 µM peroxinitrito em presença de concentrações fisiológicas de CO2 (1,3 mM),
verificamos que 50,2% do peroxinitrito reagirá com os ditióis da PDI e uma fração
similar reagirá com o CO2 (49,25%) produzindo radicais carbonato e dióxido de
nitrogênio (3,45 μM de cada) (Apêndice A). Assim, em presença de CO2 a oxidação
da PDI por peroxinitrito deve resultar em diminuição da oxidação dos ditióis a
dissulfetos e aumento das oxidações e nitrações irreversíveis da enzima.
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Uma vez que os fluxos de peroxinitrito sob condições fisiológicas devem ser
baixos (FERRER-SUETA; RADI, 2009), a PDI pode atuar como uma rota de
detoxificação para o peroxinitrito em ambientes ricos em PDI, como o RE. Contudo,
presume-se que uma pequena fração de PDI sofrerá modificações oxidativas
diferentes da formação de dissulfetos. Portanto, a catálise de ciclos repetitivos de
detoxificação do peroxinitrito pode resultar em PDI disfuncional.
Pode-se argumentar que o peroxinitrito não seja produzido no RE devido à
falta de uma fonte do ânion radical superóxido, uma vez que os principais
candidatos, Ero1 e Nox, reduzem o oxigênio molecular principalmente a peróxido de
hidrogênio (HATAHET; RUDDOCK, 2009). No entanto, o peroxinitrito pode se
difundir por distâncias consideráveis ambientes biológicos (WINTERBOURN, 2008)
atingindo eventualmente o RE. Por outro lado, a PDI é encontrada em outros
compartimentos celulares como no citossol, superfície celular e matriz extracelular
(nestes ambientes a PDI

é

denominada PDI peri/epicelular ou PecPDI)

(LAURINDO; PESCATORE; FERNANDES, 2012; PARAKH; ATKIN, 2015; TANAKA
et al., 2016; SOARES MORETTI; MARTINS LAURINDO, 2017). O citossol e o
ambiente extracelular, em particular, possuem fontes enzimáticas de ânion
superóxido e óxido nítrico, e desta forma podem favorecer o encontro de peroxinitrito
com a PecPDI. Nessas circunstâncias, os baixos níveis de PecPDI, em comparação
a PDI do RE que é encontrada na ordem de mM, e o esperado maior fluxo de
peroxinitrito provavelmente resultarão em modificações irreversíveis que inativam a
PDI.
Deve ser notado que a função clássica da PDI no RE está relacionada com o
enovelamento oxidativo devido ao ambiente redox favorável à formação de pontes
dissulfeto. Além do ambiente mais oxidante do RE (razão GSH/GSSG de 3-5:1,
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enquanto no citossol é de 100:1), nele estão presentes proteínas redox como a
Ero1, a qual colabora com a função da PDI no enovelamento oxidativo de proteínas
nascentes no RE (WILKINSON; GILBERT, 2004). Por outro lado, diferente da PDI
do RE a PecPDI

parece funcionar prioritariamente como uma redutase de tióis

proteicos. Por exemplo, já foi relatado que a PDI reduzida forma um complexo com
integrinas em células endoteliais e aumenta o número de tióis reduzidos destas
proteínas que passam a ter maior afinidade por seus ligantes (SWIATKOWSKA et
al., 2008). Similarmente, a PDI reduzida localizada na superfície de neutrófilos foi
considerada ter um papel fundamental na adesão destas células mediada por
integrinas durante a inflamação vascular (HAHM et al., 2013). Outro estudo sugere
que PDI reduzida é responsável por ativar o Fator Tecidual (também chamado de
tromboplastina, tendo um papel fundamental no processo de coagulação sanguínea)
por isomerização de um dissulfeto intramolecular, desencadeando a formação de
fibrina que seria o passo inicial para o processo de coagulação após lesão vascular
(REINHARDT et al., 2008).

Nessas situações, a oxidação reversível dos ditióis

promovida por peroxinitrito pode inativar temporariamente a PecPDI. Por outro lado,
as oxidações irreversíveis poderiam gerar consequências mais graves.
De fato, o excesso de peroxinitrito sobre os tióis redox ativos da PDI
promoveu nitração, agregação e inativação da PDI de maneira dependente da
concentração, provavelmente intermediados através de radicais derivados de PDI
(Figura 12) (AUGUSTO et al., 2002; FERRER-SUETA; RADI, 2009; RADI, 2013).
Esses radicais foram radicais PDI-tirosil e/ou PDI-triptofanil como indicado pelos
parâmetros de

EPR do

radical aduto de

DBNBS

(Figura

12D).

Não

surpreendentemente, a análise por MS e MS/MS dos produtos de oxidação da PDI
(10 μM) tratada com peroxinitrito (200 μM) mostrou que a PDI foi nitrada em Tyr43,
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Tyr49, Tyr63, Tyr94, Tyr327, Tyr393, Tyr457, Trp128 e Trp396 e hidroxilada em Trp52 e Trp396
(Figura 13 e 14; Tabela 3). Estes resultados são consistentes com a reatividade já
conhecida do peroxinitrito (Equações (4.2.1- 4.2.4)) (Figura 4 e 15). O peroxinitrito
oxida os tióis em uma estequiometria de 1:2 (OGUSUCU et al., 2007; TRUJILLO;
FERRER-SUETA; RADI, 2008) e sofre uma decomposição mais lenta quando
protonado, para radicais hidroxila e dióxido de nitrogênio que podem oxidar, nitrar e
hidroxilar resíduos de aminoácidos aromáticos (AUGUSTO et al., 2002; BONINI;
FERNANDES; AUGUSTO, 2004; FERRER-SUETA; RADI, 2009). No entanto, é
importante ressaltar que as cadeias laterais de todos os aminoácidos, bem como as
ligações peptídicas, são alvos do radical hidroxila que é extremamente reativo
(DAVIES; DEAN, 1997; WINTERBOURN, 2008). Todavia, todos os outros possíveis
produtos não foram pesquisados durante a análise por MS e MS/MS. Além disso,
não tentamos caracterizar os produtos da PDI presentes em seus agregados (Figura
12A-C), pois essas análises requerem

ferramentas que ainda estão em

desenvolvimento (ANNIBAL et al., 2016). A caracterização desses produtos ajudará
a elucidar a cadeia de eventos que levam à agregação da PDI.
Um fato interessante foi a observação de que a maioria dos resíduos da PDI
que se encontraram nitrados e/ou hidroxilados por excesso de peroxinitrito estão
próximos dos sítios redox ativos (Figuras 13 e 14; Tabela 3). Esta preferência
poderia sugerir uma possível interação do peroxinitrito com os sítios redox ativos da
PDI. Tal possibilidade é difícil de conciliar com o fato de que o peroxinitrito é uma
molécula pequena e instável no pH fisiológico. Provavelmente, a preferência foi
definida pela acessibilidade dos resíduos do sítio ativo ao solvente como indicado
por uma série de estudos que mostram que quando o oxidante está presente na fase
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aquosa, os resíduos mais expostos ao solvente são mais rapidamente oxidados
(DAVIES, 2005).
Outro fato importante foi a intensidade relativamente baixa do espectro de MS
dos peptídeos trípticos, tanto os peptídeos alquilados como os dissulfetos, que
contêm o ditiol no domínio a em comparação com o domínio a' da PDI (Figura 11 e
13). Nós atribuímos esses resultados às propriedades intrínsecas dos peptídeos do
domínio a, que tornam difícil suas detecções por LC-MS/MS (ver Resultados).
Dificuldades semelhantes foram relatadas em outros estudos (KAETZEL et al., 2004;
KOZAROVA et al., 2007; GONZÁLEZ-PERILLI et al., 2017), alguns dos quais
inferiram sobre diferenças no comportamento dos domínios a e a' da PDI. Esta
inferência pode ser prematura e deve ser confirmada por suporte experimental
adicional. De fato, serão necessários mais estudos para esclarecer os papéis dos
domínios individuais da PDI nas funções fisiológicas da enzima (SOARES
MORETTI; MARTINS LAURINDO, 2017). Em nossos estudos, empregamos
metodologias diversas que, em conjunto, indicam que os domínios a e a’ da PDI se
comportam de forma semelhante na oxidação mediada pelo peroxinitrito e todos os
nossos dados são consistentes com o mecanismo proposto na Figura 15.
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Figura 15. Representação esquemática do mecanismo de reação entre PDI e peroxinitrito.
Os resíduos de cisteínas redox ativos da PDI são os alvo preferenciais do peroxinitrito que
também promove hidroxilação e nitração da PDI através dos radicais produzidos a partir da
decomposição de peroxinitrito catalisada por próton. Estes radicais são produzidos em
rendimentos que dependem das concentrações relativas de PDI e peroxinitrito. A figura mostra a
situação nas condições experimentais testadas (10 μM de PDI reagindo com 20 ou 200 μM de
peroxinitrito). O excesso de peroxinitrito sobre os tióis redox ativos da PDI decai principalmente
através do processo catalisado por próton para radicais hidroxila e dióxido de nitrogênio, que por
sua vez, promove novas modificações na PDI.
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6

CONCLUSÃO
Nossos estudos demonstraram que o decréscimo da fluorescência intrínseca

da PDI quando ocorre a oxidação de seus tióis ativos oferece uma abordagem
adequada para estudar a cinética da reação da enzima com H2O2 e peroxinitrito.
Portanto, pode ser útil para estudar a reatividade da PDI com outros oxidantes
biológicos de interesse. Isso é importante porque o conhecimento da cinética das
reações de oxidantes é crucial para a compreensão de seus papéis fisiológicos
(WINTERBOURN;

HAMPTON,

2008;

TOLEDO;

AUGUSTO,

2012).

Demonstramos que os tióis reativos da PDI (Cys53 e Cys397) são os principais
alvos do peroxinitrito, sendo oxidados aos derivados sulfênicos correspondentes
que, subsequentemente, reagem com os tióis vizinhos (Cys56 e Cys400), produzindo
dissulfetos (Figura 15). Demonstramos também que ambos os resíduos de cisteína
redox ativos da PDI reagem com peroxinitrito com velocidades consideráveis,
constituindo uma eventual rota de detoxificação para este oxidante em ambientes
ricos em PDI, como o RE.
Embora considerável, a constante de velocidade da reação de peroxinitrito
com os tióis da PDI não é suficiente para impedir que, mesmo em concentrações
estequiométricas, parte do oxidante decomponha a radicais, promovendo dano
irreversível à PDI. Por isso, ciclos repetitivos de catálise de detoxificação de
peroxinitrito por PDI podem resultar no acúmulo de modificações não reparáveis na
enzima, perturbando a proteostase celular.
Evidentemente, frente a excesso de peroxinitrito a PDI sofre oxidação,
nitração inespecífica, inativação e até agregação. É difícil imaginar situações
fisiológicas nas quais fluxos de peroxinitrito possam exceder a concentração de PDI
no RE, mas isso poderia ocorrer em outros compartimentos celulares onde a PDI já
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foi detectada, como matriz extracelular e citoplasma. Mesmo a oxidação dos ditióis à
dissulfetos pode ser prejudicial a processos fisiológicos que requeiram PDI em seu
estado reduzido. Devemos notar que a PDI já foi detectada nitrada em pacientes
humanos e em modelos animais (CASONI et al., 2005; VATTEMI et al., 2011;
MARSHALL et al., 2013).
Uma vez que a PDI tem sido implicada tanto na sinalização (LAURINDO;
PESCATORE; FERNANDES, 2012; PESCATORE et al., 2012; TANAKA et al., 2016)
quanto

em

eventos

danosos

(KIM

et

al.,

2000;

RABEK;

BOYLSTON;

PAPACONSTANTINOU, 2003; UEHARA et al., 2006; VATTEMI et al., 2011;
MARSHALL et al., 2013), sua interação com peroxinitrito pode contribuir para o
mecanismo patogênico de vários estados patológicos.
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Apêndice A – Simulação cinética da reação entre PDI e peroxinitrito em
condições fisiológicas

Figura A1. Simulação cinética da reação entre PDI e peroxinitrito na ausência e presença de
CO2. A simulação cinética foi realizada com o software Gepasi (http://www.gepasi.org) usando as
equações mostradas no texto (Equações 2-4). A concentração de tióis foi considerada como o total
de tióis detectáveis da PDI (5,02 tióis/proteína), mas apenas os tióis reativos da PDI reagem
rapidamente com peroxinitrito. (A) Simulação cinética da reação entre PDI (500 µM) e
peroxinitrito (20 µM). Nessas condições, a simulação prevê que 99% de peroxinitrito (linha preta)
reagirão com os motivos redox ativos da PDI, gerando 19,8 µM de dissulfetos (linha azul). Os 1%
restantes de peroxinitrito decairão para nitrato e radicais, gerando um rendimento total de 0,12 µM
de radicais (0,06 μM de cada, radical hidroxila e dióxido de nitrogênio), que são pouco visíveis
(linha verde). (B) Simulação cinética da reação entre PDI (500 µM) e peroxinitrito (20 µM) na
presença de 1,3 mM de CO2. Nessas condições, a simulação prevê que 50,25% de peroxinitrito
reagirão com os motivos redox ativos da PDI, gerando 10,05 µM de dissulfetos (linha azul).
49,25% de peroxinitrito reagirão com CO2 gerando 6,90 µM de radicais (3,45 µM de cada, ânion
radical carbonato e radical dióxido de nitrogênio) (linha rosa). Os 0,5% restantes de peroxinitrito
decairão para nitrato e radicais, gerando um rendimento total de 0,06 µM de radicais (0,03 μM de
cada radical hidroxila e dióxido de nitrogênio), que são pouco visíveis (linha verde).
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Apêndice B – Espectros de MS e MS/MS dos produtos de oxidação da PDI
promovidos por excesso de peroxinitrito.

Figura B1. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao peptídeo do
motivo redox ativo a da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM)
tratada com peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 624,6102 foi
43
57
43
realizado por MS/MS e corresponde ao peptídeo YLLVEFYAPWCGHCK - 2H nitrado (Y + 45
Da) (massa monoisotópica 1870,8171 Da) com três cargas referente ao motivo redox ativo a da
PDI. Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas (lado direito) e
os fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B2. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao peptídeo do
motivo redox ativo a da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM)
tratada com peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 624,6083 foi
43
57
49
realizado por MS/MS e corresponde ao peptídeo YLLVEFYAPWCGHCK - 2H nitrado (Y + 45
Da) (massa monoisotópica 1870,8171 Da) com três cargas referente ao motivo redox ativo a da
PDI. Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas (lado direito) e
os fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B3. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao peptídeo do
motivo redox ativo a da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM)
tratada com peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 614,9465 foi
43
57
52
realizado por MS/MS e corresponde ao peptídeo YLLVEFYAPWCGHCK - 2H hidroxilado (W
+ 16 Da) (massa monoisotópica 1841,8269 Da) com três cargas referente ao motivo redox ativo a
da PDI. Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas (lado direito)
e os fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B4. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao peptídeo do
motivo redox ativo a da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM)
tratada com peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 624,6091 foi
43
57
52
realizado por MS/MS e corresponde ao peptídeo YLLVEFYAPWCGHCK - 2H nitrado (W +
45 Da) (massa monoisotópica 1870,8171 Da) com três cargas referente ao motivo redox ativo a
da PDI. Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas (lado direito)
e os fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B5. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao resíduo 58 –
65 da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM) tratada com
peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 454.2268 foi realizado por
58
65
63
MS/MS e corresponde ao peptídeo ALAPEYAK nitrado (Y + 45 Da) (massa monoisotópica
906,4447 Da) com duas cargas referente ao resíduo 58 – 65 localizado no domínio a da PDI. Os
insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com duas cargas (lado direito) e os
fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B6. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao resíduo 82 –
97 da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM) tratada com
peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 609,2753 foi realizado por
82
97
94
MS/MS e corresponde ao peptídeo VDATEESDLAQQYGVR nitrado (Y + 45 Da) (massa
monoisotópica 1824,8126 Da) com três cargas referente ao resíduo 82 – 97 localizado no
domínio a da PDI. Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas
(lado direito) e os fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no
MS/MS (em vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em
excesso, em seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOFMSMS como descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B7. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao resíduo 121
– 130 da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM) tratada com
peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 624,2952 foi realizado por
121
130
128
MS/MS e corresponde ao peptídeo
EADDIVNWLK
nitrado (W
+ 45 Da) (massa
monoisotópica 1246,5830 Da) com duas cargas referente ao resíduo 121 – 130 localizado no
domínio a da PDI. Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com duas cargas
(lado direito) e os fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no
MS/MS (em vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em
excesso, em seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOFMSMS como descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B8. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao resíduo 196
– 207 da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM) tratada com
peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 490,5897 foi realizado por MS/MS
196
207
196
e corresponde ao peptídeo YQLDKDGVVLFK nitrado (Y + 45 Da) (massa monoisotópica
1468,7562 Da) com três cargas referente ao resíduo 196 – 207 localizado no domínio b da PDI.
Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas (lado direito) e os
fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B9. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao resíduo 327
– 338 da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM) tratada com
peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 499,5638 foi realizado por MS/MS
327
338
327
e corresponde ao peptídeo YKPESEELTAER nitrado (Y + 45 Da) (massa monoisotópica
1495,6790 Da) com três cargas referente ao resíduo 327 – 338 localizado no domínio b’ da PDI.
Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas (lado direito) e os
fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B10. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao peptídeo
do motivo redox ativo a’ da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10
μM) tratada com peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 614,9267 foi
387
401
393
realizado por MS/MS e corresponde ao peptídeo NVFVEFYAPWCGHCK - 2H nitrado (Y +
45 Da) (massa monoisotópica 1841,7654 Da) com três cargas referente ao motivo redox ativo a’
da PDI. Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas (lado direito)
e os fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B11. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao peptídeo
do motivo redox ativo a’ da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10
μM) tratada com peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 605,2646 foi
387
401
realizado por MS/MS e corresponde ao peptídeo
NVFVEFYAPWCGHCK - 2H hidroxilado
396
(W + 16 Da) (massa monoisotópica 1812,7753 Da) com três cargas referente ao motivo redox
ativo a’ da PDI. Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas (lado
direito) e os fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS
(em vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B12. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao peptídeo
do motivo redox ativo a’ da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10
μM) tratada com peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 614,9271 foi
387
401
396
realizado por MS/MS e corresponde ao peptídeo NVFVEFYAPWCGHCK - 2H nitrado (W +
45 Da) (massa monoisotópica 1841,7654 Da) com três cargas referente ao motivo redox ativo a’
da PDI. Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com três cargas (lado direito)
e os fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B13. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao resíduo
402 – 409 da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM) tratada com
peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 508,2596 foi realizado por MS/MS
402
409
407
e corresponde ao peptídeo
QLAPIWDK
nitrado (W
+ 45 Da) (massa monoisotópica
1014,5134 Da) com duas cargas referente ao resíduo 402 – 409 localizado no domínio a’ da PDI.
Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com duas cargas (lado direito) e os
fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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Figura B14. Análise por Nano-ESI-Q-TOF-MSMS do peptídeo correspondente ao resíduo
453 – 461 da PDI obtidos a partir de digestões trípticas de PDI reduzida (10 μM) tratada com
peroxinitrito (200 μM). O sequenciamento do pico com m/z de 556,2491 foi realizado por MS/MS
453
461
457
e corresponde ao peptídeo
TVIDYNGER
nitrado (W
+ 45 Da) (massa monoisotópica
1110,4942 Da) com duas cargas referente ao resíduo 453 – 461 localizado no domínio a’ da PDI.
Os insetos acima exibem os espectros de MS do peptídeo com duas cargas (lado direito) e os
fragmentos dos peptídeos com as séries y e b (lado direito) identificados no MS/MS (em
vermelho). As amostras de PDI reduzida foram incubadas com peroxinitrito, em excesso, em
seguida, alquiladas, digeridas com tripsina e submetidas à análise por ESI-Q-TOF-MSMS como
descrito nos procedimentos experimentais.
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