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RESUMO
LIMA, Juliana Maria de. Ensaio enzimático on-line baseado em enzimas imobilizadas e
cromatografia zonal para identificação e caracterização de inibidores da enzima
Nucleosídeo Difosfato Quinase B. 2018. 162f. Tese (Doutorado em Ciências) –
Departamento de Química – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

As enzimas desempenham papel fisiológico fundamental nos organismos, seja em condições
normais e patológicas, o que as tornam atrativos alvos para intervenções terapêuticas.
Pequenas moléculas capazes de inibir enzimas alvos são utilizadas para o tratamento de
diversas doenças inflamatórias, câncer, AIDS, entre outras. Contudo, a identificação de
pequenas moléculas inibidores ainda é uma etapa limitante no desenvolvimento de fármacos.
Nesse contexto, o aprimoramento e novos ensaios robustos e confiáveis para acelerar a
descoberta e a caracterização de novos inibidores é de extrema relevância. Nesta tese
apresentamos o desenvolvimento de apropriados métodos para a quantificação direta da
atividade das enzimas alvos Nucleosídeo Difosfato Quinase B (NDPKb), humana (NME2) e
de Leishmania major (LmNDPKb), livres em solução ou imobilizadas em colunas capilares
(ICER). A separação dos produtos e substratos da reação foi realizada por cromatografia de
par iônico, que possibilitou a quantificação direta da atividade enzimática da NDPKb livre em
solução, método off-line. Já para a quantificação da atividade das enzimas imobilizadas foi
elaborado um método on-line, no qual a reação enzimática do ICER foi transferida à coluna
analítica, permitindo a separação e quantificação da atividade de fosfotransferência.
Utilizando esses métodos foi possível determinar o pH ótimo e os parâmetros cinéticos das
enzimas livres e imobilizadas. Inibidores de NDPKb de diferentes potências e mecanismos de
ação foram utilizados para modulação do sistema ICER-LC-UV como ensaio de triagem de
inibidores. O (-)-Epicatequina galato (ECG) foi utilizado como prova de conceito, para validar
a aplicação do método on-line na identificação e caracterização de inibidores para as enzimas
alvo NME2 e LmNDPKb. Em suma, a quantificação direta associada ao uso de enzimas
imobilizadas representa um grande avanço aos métodos consolidados para o monitoramento
da atividade enzimática e triagem de inibidores das enzimas alvo.

Palavras-chave: Imobilização de enzimas. Enzimas alvo farmacológico. Triagem de inibidores.
Inibidores de quinase. Enzima ping-pong

ABSTRACT
LIMA, Juliana Maria de. Enzymatic on-line assay based on immobilized enzyme coupled
to zonal chromatography to identify and characterize inhibitors for Nucleoside
Diphosphate Kinase B. 2018. 162f. Tese (Doutorado em Ciências) – Departamento de
Química – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

Enzymes play a key physiological role in organisms, either under normal or pathological
conditions, which make them attractive targets for therapeutic interventions. Small molecules
capable to inhibit specific target enzymes are used for the treatment of several inflammatory
diseases, cancer, AIDS, among others. However, identifying small inhibitory molecules is still
a limiting step in drugs discovery. In this context, the improvement and development of robust
and reliable novel assays to accelerate the discovery and characterization of new inhibitors
have become extremely relevant. This study describes an appropriate direct method to
quantify the enzymatic activity of Nucleoside Diphosphate Kinase B (NDPKb) from human
(NME2) and Leishmania major (LmNDPKb). It can be applied to free enzyme in solution or
immobilized enzyme into silica capillary (ICER). The separation of both the substrates and
products was achieved using ion-pair chromatography, it can be applied to direct quantification
of free NDPKb activity, off-line method. In order to quantify the activity of the immobilized
enzymes, an on-line method was developed. Initially, the enzymatic catalysis occurred into the
ICER. Sequentially, the reaction mixture was transferred to an analytical column, where
analytes were separated. From this method, it was possible to determine the optimum pH and
kinetic parameters for the immobilized enzymes. Well stablished NDPKb inhibitors with
different strength and mechanisms of action were used to modulate the on-line method as an
inhibitor screening assay. (-)-Epicatechin gallate was used as proof of concept in order to
validate the application of the on-line method to identify and characterize the target’s enzymes
NME2 and LmNDPKb inhibitors. In summary, the direct quantification method coupled to the
immobilized enzymes increases the likelihood of identifying the enzymatic activity and
screening of inhibitors of the target enzymes when compared methods well described in the
literature.

Keywords: Enzyme Immobilization. Therapeutic target enzymes. Inhibitors screening. Kinase
inhibitors. Enzymes ping-pong
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1. INTRODUÇÃO
O avanço tecnológico e científico nas áreas de química e biologia, permitiram
uma melhor compreensão das vias bioquímicas, dos alvos moleculares e suas
funções em condições fisiológicas normais e patológicas. O entendimento desses
processos viabilizou a descoberta de intervenções terapêuticas inovadores,
proporcionando significativas melhorias na qualidade de vida das pessoas1. Nesse
âmbito, as enzimas ocupam papel de destaque como alvos para intervenções
terapêuticas, pois são vitais em processos patofisiológicos, são suscetíveis a inibição
por moléculas de pequeno peso molecular e são convenientes para estratégias de
planejamento de fármacos baseado na estrutura do receptor (SBDD, do inglês
structure-based drug design) ou baseado na estrutura do ligante (LBDD, do inglês
ligand-based drug design).2.
A identificação de inibidores de enzimas alvos é frequentemente realizada
através de ensaios de triagem de alta performance, os chamados HTS (do inglês,
high-throughput screening). Os ensaios HTS possibilitam a triagem de milhares de
compostos em um curto espaço de tempo (50-1000 moléculas/dia), entretanto, sabese que estes ensaios comumente apresentam diversas variações, seja em termos
tecnológicos (efeito do lote dos reagentes, placa e posição), ou biológico (presença
de inibidores ou aglutinantes não seletivos) que podem originar em resultados falsos
positivos tanto em relação a efetividade da inibição, quanto ao tipo de mecanismo de
ação 3,4. Dessa forma, os ensaios enzimáticos in vitro ainda são uma etapa limitante,
e adequações ou alternativas aos ensaios HTS são primordiais para a identificação
desses novos hits como candidatos a fármacos, bem como a caracterização desses
em termos de afinidade, especificidade e mecanismo de ação.
Neste trabalho nós apresentamos o desenvolvimento de um método on-line em
um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) para o monitoramento
da atividade da enzima alvo. Esse método foi conduzido utilizando um sistema de
cromatografia zonal bidimensional, em que a primeira dimensão foi constituída de uma
coluna de bioafinidade - em que a enzima alvo foi imobilizada na fase estacionária -,
seguida de uma coluna analítica para separação do conteúdo reacional. O intuito de
elaborar o método on-line foi facilitar e acelerar a triagem, identificação e
caracterização de inibidores para as enzimas alvo. Para este trabalho foram
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selecionadas as enzimas Nucleosídeo Difosfato Quinase B humana (NME2) e de
Leishmania major (LmNDPKb).

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.

Enzimas como alvos terapêuticos

Enzimas são macromoléculas que atuam como biocatalisadores permitindo
que as reações biológicas ocorram em tempo hábil à propagação da vida. A ação
dessas biomoléculas pode ser categorizada em termos de estrutura, função e
mecanismo de catálise. As propriedades intrínsecas das enzimas como atividade,
seletividade e especificidade garantem à essas macromoléculas a capacidade de
catalisar processos químicos sob condições experimentais e ambientais brandas.
Assim como desempenham papel fisiológico fundamental, as enzimas também
são essenciais em diversos mecanismos patofisiológicos. Por esta razão, a medicina
moderna tem explorado essas macromoléculas como alvos para uma série de
doenças, e o resultado é a alta representatividade de fármacos em uso clínico como
antivirais, anticâncer, antibióticos e antiparasitários que atuam como inibidores
enzimáticos (Tabela 1) 5. A interação enzima-inibidor frequentemente ocorre no sítio
ativo ou em cavidades espalhadas pela estrutura tridimensional (3D) da proteína,
denominados sítios alostéricos. Essas interações podem ser reversíveis, em que
prevalece interações como interações eletrostáticas, forças de Van der Waals, ligação
de hidrogênio ou forças hidrofóbicas, ou irreversíveis, em que os inibidores
comumente se ligam à enzima através de ligações covalentes.
Os recentes avanços em engenharia genética e tecnológico como o
sequenciamento de ácidos nucleicos, genotipagem, espectrometria de massas de
metabólitos ou de proteínas intactas expandiram o conhecimento em relação aos
processos patofisiológicos, bem como ocasionou uma divulgação de novos alvos
terapêuticos, e uma melhor compreensão das interações biológicas desses alvos com
outras enzimas, receptores ou ligantes. Recentemente, foi publicada a plataforma
Open Targets Platform que fornece evidências sobre a associação de alvos
terapêuticos com diversas doenças, a fim de promover a integração das informações
de diversas fontes de dados para facilitar o processo de identificação e validação de
alvos terapêuticos 6.
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Tabela 1. Inibidores de enzimas alvo disponíveis para uso clínico
Fármaco
Acetazolamina

Enzima Alvo
Anidrase carbônica

Indicação clínico
Glaucoma

Aciclovir

DNA polimerase viral

Herpes

Amprenavir, nelfinavir
Amoxicilina
Alopurinol
Argotroban
Aspirina
Bortozemibe
Captopril, elanapril
Carbidopa
Clavulanato
Clopidogrel

HIV protease
Proteínas de ligação à penicilina
Xantina oxidase
Trombina
Ciclooxigenases
Proteassoma
Enzima conversora de angiotensina
Dopa decarboxilase
β-Lactamase
Receptores plaquetários P2Y12
receptor
MAP quinase
ATPase (sódio e potássio)
Transcriptase reversa do HIV
5α-Redutase esteroidal

AIDS
Infecção bacteriana
Gota
Doenças cardíacas
Inflamação, dor, febre
Câncer
Hipertensão
Parkinson
Infecção bacteriana
Prevenção de trombose

CI-1040, PD0325901
Digoxina
Efavirenz, nevirapina
Epristerida, finasterida,
dutasterida
Fluorouracil
Galantamina
Imatinib
Leflunomida
Metotrexato
Nitecapona
Norfloxacina
N-(fosfoonacetil)-L-aspartato
Omeprazol
Oseltamivir
Rofecoxibe
Sildenafil
Sorbinol
Trimetoprim
Triclosan
Sildenafila, vardenafila

Timidilato sintase
Colinesterase
Tirosina quinase
Diidroorotato desidrogenase
Diidrofolato redutase
Catecol-O-metiltransferase
DNA girase
Aspartato transcarbamoilase
ATPase
Neuraminidase
Ciclooxigenase 2
Diidrofolato redutase
Aldose redutase
Fosfodiesterase
Enoil-acil proteína-carreadora
redutase
Fosfodiasterase

Câncer
Doenças cardíacas
AIDS
Hiperplasia benigna da próstata,
calvície masculina padrão
Câncer
Doença de Alzheimer
Câncer
Inflamação
Câncer, imunossupressão
Parkinson
Infecções bacterianas do trato
urinário
Câncer
Úlceras gástricas
Anti-viral
Inflamação
Disfunções eréteis
Retinopatia diabética
Infecções bacterianas
Agente antisséptico
Disfunções eréteis

FONTE: Adaptado e expandido de Copeland 2013 5

Os avanços técnico-científicos também permitiram uma investigação mais
aprofundada e melhor entendimento das modificações pós-traducionais, tais como
fosforilação, glicosilação, ubiquitinação, acetilação, metilação, lipidação e proteólises,
que são conhecidas por aumentar a diversidade proteômica e influenciar vários
aspectos fisiológicos em condições normais ou patológicas

7–9.

Por esta razão,

enzimas envolvidas nesses processos de modificações, como as proteínas quinases,
têm sido extensivamente estudadas e exploradas para intervenções terapêuticas.
2.2.

Proteínas Quinases

Proteínas quinases promovem reações de fosforilação pela transferência de
um grupo γ-fosfato do ATP para o grupo hidroxila de uma variedade de substrato
30

incluindo lipídeos, açucares ou aminoácidos

9,10.

Contudo, apesar de todas as

quinases catalisarem essencialmente a mesma reação, essas enzimas podem ser
dividas em grupos e estes subdivididos em famílias de acordo com a diversidade
estrutural, a especificidade por determinado substrato e a quantidade de vias em que
participam, como proposto por Cheek et al.(2002) 11 e ilustrado na Tabela 2.
Tabela 2. Classificação das quinases de acordo com o enovelamento e superfamílias
Grupo/Enovelamento

Grupo I: Proteína Quinases /
proteínas quinases atípicas / lipídeo
quinases / ATP-grasp

Superfamílias

Exemplos de atividade

a. Ser/Thr-Tyr proteína quinases e
proteínas quinases atípicas

Ser/Thr-proteína quinase, Tyrproteína quinase, colina quinase,
fosforilase quinase, canamicina
quinase, fosfatidilinositol 3-quinase,
proteína quinase dependente de
cálcio/calmodulina, proteína Tau

b. Lipídeo quinase

Fosfatidilinositol 4-fosfato 5quinase, fosfatidilinositol 3-quinase

c. ATP-grasp

Piruvato, fosfato quinase

a. P-loop quinases

Glicoquinase, timidina quinase,
uridina quinase, fosfofrutoquinase-2

b. Fosfoenolpiruvato
carboxiquinase

Fosfoenolpiruvato carboxilase
Fosfoglicerato quinase

c. Fosfoglicerato quinase
Grupo II: Rossman-like

Grupo III: Ferrodoxina-like

d. Aspartoquinase

Carbamato quinase, aspartato
quinase, acetilglutamato quinase

e. Fosfofrutoquinase-like

Fosfofrutoquinase-1, NAD(+)
quinase

f. Riboquinase-like

Glucoquinase, riboquinase,
adenosina quinase, inosina quinase

g. Tiamina pirofosfoquinase

Tiamina pirofosfoquinase

a. Nucleosídeo difosfato quinase

Nucleosídeo difosfato quinase

b. HPPK

HPPK

c. Guanido quinase

Guanidoacetato quinase, creatina
quinase, arginina quinase

d. Histidina quinase

His-proteína quinase

a. Dolicol quinase

Hexoquinase, glucoquinase,
frutoquinase, glicerol quinase
Piruvato quinase
Galactoquinase
Tiamina-fosfato quinase
Riboflavina quinase
Glicerona quinase
Glicerato quinase
Polifosfato quinase
Dolicol quinase

b. Undecaprenol quinase

Undecaprenol quinase

Grupo IV: Ribonuclease H-like
Grupo V: Barril TIM α/β quinase
Grupo VI: GHMP quinase
Grupo VII: AIR sintetase-like
Grupo VIII: Riboflavina quinase
Grupo IX: Dihidroxiacetona quinase
Grupo X: Putative glycerato quinase
Grupo XI: Polifosfato quinase
Grupo XII: Quinases integrais de
membrana

FONTE: Adaptado de Cheek 2005 12
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A família de proteínas quinases (PK) é a maior representante de proteínas de
sinalização em organismos eucariotos complexos. Essa família inclui quinases
capazes de fosforilar resíduos de tirosina, de serina e treonina ou de tirosina e
treonina. Já em organismos procariotos e eucariotos simples, a família histidinaquinase (HK), que envolve a formação de um resíduo fosfo-histidina de alta energia,
é predominante na via de transdução de sinal

11.

Embora a existência de fosfo-

histidina como intermediário em reações enzimáticas também tenha sido descrita para
organismos superiores, frequentemente a fosforilação e desfosforilação do resíduo de
histidina eram consideradas de menor importância na sinalização regulatória

13.

Entretanto, o desenvolvimento de técnicas para enriquecimento e a recente produção
de anticorpos de fosfohistidina têm alterado esse cenário e, consequentemente,
pesquisas para compreensão do papel de fosfohistidina na sinalização regulatória de
organismos superiores se encontra na fronteira do conhecimento.
Uma recente análise do genoma humano confirmou a capacidade de codificar
538 proteínas quinases, dos 25 mil genes codificantes do genoma humano 2%
codificam proteínas quinases. Essas proteínas quinases mediam a maior parte do
sinal de transdução em células eucariotas via modificação do seu substrato. Além
disso, essas proteínas controlam muitos processos celulares incluindo metabolismo,
transcrição, progressão do ciclo celular, rearranjo do citoesqueleto e movimento da
célula, apoptose e diferenciação. Sendo assim, essas proteínas apresentam um papel
crítico na comunicação intercelular durante o desenvolvimento, na resposta fisiológica,
na homeostase e no funcionamento do sistema nervoso e imunológico 10,14. Por estas
razões, as proteínas quinases ocupam um lugar de destaque como alvos terapêuticos
para o tratamento de diversas doenças humanas

15–18.

Desde a aprovação do fasudil em 1995, sirolimus em 1999 e Imatinib
(Gleevec®, Novartis) em 2001, o número de inibidores de quinases descrito como
potenciais medidas terapêuticas tem aumentado ascendentemente

15.

No período de

2001 a 2015, 25 novas pequenas moléculas inibidoras de quinase (SMKIs – do inglês,
small-molecule kinase inhibitors), representadas na Figura 1, e 4 anticorpos
monoclonais foram aprovados como medicamentos pela agência americana FDA (US
Food and Drug Administration)

15,16,19,20,

e um grande número de inibidores dessa

classe de protepina se encontram em diferentes fases de testes clínicos

20.
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Figura 1. Pequenas moléculas inibidores de quinase, SMKI, aprovadas pelo FDA para tratamento
clínico. Das fármacos aprovados, 96% são destinadas a terapia anticancerígena e o Tofacitinib em
destaque foi aprovado para o tratamento de artrite reumatoide.

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2011

2012

2013

Imatinib
(Glevec®) a
Gefitinib
(Iressa®) a
Erlotinib
(Nexavar®) a
Sorafenib
(Tarceva®) a
Sunitinib

Dasatinib

(Sutent®) a

(Sprycel®) a

Temsirolimus

Lapatinib

Nilotinib

(Torisel®) a

(Tykerb®) a

(Tasigna®) a

Everolimus

Pazopanib

(Zortress®) a,b

(Votrient®) a

Vemurafenib

Ruxolitinib

Crizotinib

Vandetanib

(Zelboraf®) a

(Jakafi®) a

(Xalkori®) a

(Caprelsa®) a

Bosutinib

Axitinib

Cabozantinib

Regorafenib

Ponatinib

Tofacitinib

(Bosulif®) a

(Inlyta®) a

(Cometriq®) a

(Stivarga®) a

(Inclusig®) a

(Xeljanz®) c

Dabrafenib

Trametinib

Afatinib

Ibrutinib

(Tafinlar®) a

(Mekinist®) a

(Gilotrif®) a

(Imbruvica®) a

Abreviações: a diferentes tipos de cânceres (leucemia linfoide aguda, câncer de mama, câncer colorretal, leucemia linfoide crônica,
leucemia mieloide crônica, tumores gastrointestinais, glioblastoma, linfoma do manto, carcinoma medular de tireóide, câncer de
pulmão de células não pequenas, câncer de pâncreas, tumores pancreáticos neuroendócrinos, carcinoma de células renais,
carcinoma hepatocelular, carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço, sarcoma de tecido mole e/ou carcinoma papilífero);
b astrocitoma subependimário de células gigantes (ASCG) em pacientes com esclerose tuberosa; c artrite reumatoide.

FONTE: Adaptado de Raskandersen et al. (2013) 20

Em suma, a maior parte de inibidores de quinases aprovada pelo FDA, para
aplicações clínicas são inibidores competitivos de ATP15, dentre os quais a maior parte
é destinada a terapia anticancerígena, tornando as quinases os maiores alvos
terapêuticos para esse tipo de tratamento, e em especial as tirosinas quinases

21.

A

grande concentração das pesquisas em torno de inibidores de quinases para
tratamentos de câncer está relacionada ao papel dessas enzimas na sinalização
celular e o envolvimento crucial na biologia do câncer. Além disso, o interesse
econômico da indústria biofarmacêutica e programas de aceleração (Accelerated
approval) e inovação (Orphan Drug Act) aprovados pelo FDA estimulam a busca por
moléculas inibidoras de quinases a serem aplicadas no tratamento do câncer 21,22.
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Apesar de pouco expressiva, a participação das proteínas quinases em
diferentes processos biológicos complexos, controlando um conjunto diverso de
atividades celulares e extracelulares em organismos eucariotos e procariotos, tornam
essas proteínas metas atraentes para o tratamento de uma série de doenças, muito
além do câncer. Embora pouco expressivos, inibidores de quinases já têm sido
aprovados para tratamentos de outras doenças como artrite reumatoide e fibrose
pulmonar idiopática23.
2.2.1. Nucleosídeo difosfato quinase humana – Alvo 1

A enzima nucleosídeo difosfato quinase (NDPK; EC 2.7.4.6, ou NDK) foi
inicialmente descrita por catalisar a transferência de γ-fosforil de um nucleosídeo
trifosfato (NTP), tais como ATP e GTP, para um nucleosídeo difosfato (NDP), incluindo
ribo- e/ou desoxirribo-GDP, ADP, UDP e CDP. A catálise enzimática ocorre através
de um mecanismo ping-pong via formação de um intermediário estável, em que o
resíduo de histidina conservado no sítio ativo da enzima é fosforilado transientemente,
como representado na Figura 2 a seguir 24.
Figura 2. Esquema representativo do mecanismo ping-pong em que a enzima NDPK transfere o grupo
γ-fosforil do nucleosídeo trifosfato ATP, para o nucleosídeo difosfato GDP, via a formação de um
intermediário fosforilado estável representado por E*.
GTP – Segundo produto liberado

ATP - substrato doador o grupo γ-fosforil

E

PING

PONG
E*

ADP – Primeiro produto liberado

GDP - substrato aceptor do grupo γ-fosforil

FONTE: Lima 2018
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Na década de 1990, os baixos níveis de expressão do gene NM23 foram
observados em células de câncer metastático, o que evidenciou a atuação deste gene
como o primeiro supressor de metástase, MSG (do inglês, metastasis supressor
genes), denominado também NME (não metastático). Este gene NM23 ou NME,
entretanto, revelou-se idêntico ao gene da NDPK-A, que passou a ser denominado
também NME1 ou NM23-H1 25,26.
O efeito dos níveis de NTP/dNTP, resultantes da atividade de fosfotransferase
da NME em níveis baixos, no processo de metástase não foi compreendido de
imediato. Posteriormente, estudos reportados por Wagner et al. (1995) demonstraram
que a enzima NDPK apresenta atividade de histidina quinase

27,

o que poderia

portanto, ser um plausível mecanismo para compreender a correlação da NME com o
processo de metástase. Porém, apenas recentemente, com o desenvolvimento de
técnicas para análise de fosfohistidina, a NME tem ocupado uma posição de destaque
como proteína chave para compreender como as modificações pós traducionais
fosfohistidinas que afetam a sinalização em organismos eucariotos complexos

13,28.

Em humanos a família de genes NME consiste de 10 membros (NME1 a
NME10), que podem ser subdivididos em dois grupos. Grupo I abrange as proteínas
NME1 a NME4, as quais apresentam atividade de fosfotransferência, NDPK. O Grupo
II, inclui genes que codificam proteínas com identidade de 22 a 44%, essas proteínas,
e com exceção da NME6, as proteínas desse grupo não apresentam atividade de
fosfotransferase, devido ao domínio NDPK ser truncado ou estar associado a
domínios extras 24,29.
No grupo 1, as isoformas NME1 e NME2 são as mais investigadas, as
estruturas primárias dessas isoformas compartilham 88% de identidade. Essas
enzimas quinases são pertencentes ao Grupo III das ferredoxina-like, como descrito
por Cheek et. al (2005)12 e exposto anteriormente na Tabela 2. O enovelamento
ferredoxina-like é caracterizado pelo enovelamento sanduíche α + β, com a topologia
βαββα 11 como ilustrado na Figura 3A.
Além desse enovelamento ocorre a presença de elementos estruturais próprios
como um loop denominado alça Kpn, uma extensão C-terminal e uma região referida
como cabeça (ou “head”) que engloba as hélices αA e α2 formando a fenda de ligação
dos nucleotídeos, como representados na Figura 3B. A forma ativa dessas enzimas é
um hexâmero que consiste de um trímero de dímeros (Figura 3C), onde a alça Kpn é
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responsável por maior parte das interações intermoleculares que estabiliza o trímero
(Figura 3D), além de conter três dos resíduos que interage com o substrato.
A região C-terminal forma uma estrutura estendida e esta envolvida nas
interações dentro do dímero e entre as subunidades no trímero (Figura 3 E e F). A
região contendo α1 e β2 forma a maior parte da interface dimérica, enquanto as
regiões contendo a α0 e a volta entre α1 e β2 formam as interações do trímero. No
hexâmero o sítio ativo é composto pela a alça Kpn, o resíduo de histidina nucleofílica
conservado e o sítio de ligação dos nucleotídeos (região “heat”), um sítio único de
ligação que aceita dois tipos de substratos, o NTP e o NDP30.
Figura 3. Diagrama em cartoon da enzima NME2 (PDB: 1NUE)31. A) Representação do monômero
indicando os elementos da estrutura secundária com o enovelamento ferredoxina-like destacado.
Representação de três regiões destacadas indicando os motivos secundários estruturais e funcionais:
alça Kpn em laranja, região da cabeça (“heat”) em verde e a extensão C-terminal em roxo B) no
monômero e C) no hexâmero. D) e E) Duas vistas ortogonais de uma representação superficial do
hexâmero com os motivos estruturais e funcionais também em destaque. O sítio de ligação dos
nucleotídeos é composto pela região denominada “heat” em verde e o loop Kpn em laranja. As
interações intermoleculares que formam o trímero envolve os resíduos dessas duas regiões.

α2

A)

B)

“heat”

C)

“heat”

αA
β2

Kpn

α0

β3

β1

α4

β4

Kpn

α5

α1

α3

N

C-terminal

C

D)

E)

FONTE: Lima 2018
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Apesar das similaridades estruturais das isoformas NME1 e NME2 há uma
divergência das propriedades catalíticas dessas enzimas. A proteína NM23-H1 atua
como um supressor de metástase, enquanto a atividade histidina quinase tem sido
majoritariamente observada para a isoforma NME2. Dentre os substratos para
atividade de fosfohistidina destacam-se o canais TRP de condução Ca2+, o TRPV5, o
canal kCa3.1, a subunidade β da proteína G heterotriméricas (Gβ) e a proteína
anexina I

32–35.

Em cada um desses substratos, a fosforilação de um resíduo de

histidina específico, pela ação da NME2, regula a transdução do sinal celular ou a
atividade do canal.
NME2 é claramente uma proteína multifuncional distribuída no citoplasma, na
membrana plasmática e no núcleo, onde a NME2 tem sido descrita recentemente por
atuar como fator de transcrição do oncogene c-myc

36,

corroborando com

investigações in vitro e in vivo, e estudos clínicos que têm demonstrado alta expressão
da proteína NME2 em alguns tipos de cânceres incluindo hepatocarcinoma,
melanoma, mama, cólon, pâncreas, pulmão, entre outros 37–39.
Estudos realizados por Hamby et al. (2000) constataram que a superexpressão
da enzima NME2 mutante H118Y, cataliticamente inativa, reduziu significativamente
a metástase em cultura de células de melanoma humana, sustentando a hipótese de
que a NME2 está envolvida na cascata de etapas da metástase

38.

Posteriormente, estudos in vitro realizados por Rumjahn et al. (2010) e
Yokdang et al. (2009) mostraram que NM23 são excretadas por células metastáticas
de câncer de mama e atuam como transfosforilase, promovendo a migração celular
endotelial, proliferação e formação de túbulos

40,41.

Ademais, Yokdang et al. (2015)

demonstraram que a inibição da atividade da proteína NME2 extracelular e/ou do seu
alvo endotelial (receptor purinérgico P2Y), promove uma diminuição do crescimento e
da metástase em câncer de mama 42.
NME2

também

tem

sido

extensivamente

relacionada

a

carcinomas

hepatocelular (HCC). Lee et al. (2011) demonstraram que a superexpressão dessa
proteína foi 75% maior em tecidos de HCC, o que também foi observado em linhagem
celular de hepatocarcinoma humano 39.
Recentemente, outros estudos envolvendo a enzima NME2 foram realizados
por Bouvard et al. (2017), onde demonstraram que a inibição da NME2, por
stauprimida, promoveu uma regulação negativa (down-regulation) na transcrição do
37

gene MYC o que, consequentemente, inibiu a proliferação celular in vitro e
interrompeu o crescimento tumoral de câncer renal em modelo animal43.
Apesar dos esforços para compreender as funções biológicas das proteínas
NME, a capacidade da enzima NME2 em regular a tumorigênese ainda é controversa,
pois outros estudos envolvendo esta enzima a correlacionam com a supressão de
metástase, como observado para o câncer de pulmão, gástrico, sarcoma e tumor de
células gigantes

44,45.

No entanto, as evidências experimentais e clínicas do

envolvimento da NME2 na biologia do câncer, como as supracitadas, sustentam a
hipótese de que esta proteína é capaz de promover e modular a tumorigênese em
diferentes ambientes celulares e tem apontado a NME2 como potencial alvo para
intervenções terapêuticas e, para o controle de metástase

46,47.

2.2.2. NDPK de Leishmania major – Alvo 2

Os parasitas protozoários do gênero Leishmania são os agentes causadores
da leishmaniose, que apresenta um amplo espectro de doenças clínicas, incluindo as
formas tegumentar – LT (cutânea ou Úlcera-de-Bauru e mucocutâneas) e visceral (ou
calazar), que se não tratada pode ser letal. As diferentes manifestações clínicas da
leishmaniose dependem de fatores genéticos, ambientais, das características de
virulência das diversas espécies de Leishmania e da resposta do sistema imune do
hospedeiro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS ou WHO – World
Health Organization) a leishmaniose é uma doença tropical negligenciada,
considerada um problema de saúde pública, que afeta principalmente os países em
desenvolvimento como ocorre no subcontinente indiano, na América Latina e no Leste
da África

48.

Somente no Brasil, 17 mil novos casos de LV e mais de 1.100 óbitos

foram registrados no período de 2010 a 2014, o que representa a urgente necessidade
de medidas para a erradicação da doença no país

49.

Atualmente os medicamentos disponíveis para o tratamento das diversas
manifestações clínicas de leishmaniose apresentam altos efeitos colaterais, exigem
longo período de tratamento e, em muitos casos, são ineficazes devido ao surgimento
de cepas resistentes, como pode ser observado na Tabela 3. Tendo em vista o
sucesso de enzimas como alvo terapêutico, a identificação de moléculas relevantes
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para a sobrevivência da Leishmania e/ou a morte das células hospedeiras é de
potencial interesse para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas.
Tabela 3. Drogas disponíveis para o tratamento de leishmaniose
Tempo de
tratamento

Eficácia em
pacientes

Antimônio
pentavalentes
(Sb(V))

28 a 30 dias

35-95%
(dependendo da
área)

Anfotericina B

15 a 20 dias,
diariamente ou
alternando

Droga

Lipossoma
anfotericina B

>90%

Resistência

Comum (>
65%)

Cepas em
laboratório

Dose única

>97%

Miltefosina

28 dias

Índia: 94%
África: 60% a
93%

Cepas em
laboratório

Paromomicina

17 a 21 dias

Índia: 94%
África: 46 a 85%

Cepas em
laboratório

4 injeções

35 a 96 %
(dependendo da
Leishmania
spp.)

Pentamidina

ND*

ND*

Efeitos Colaterais
Cardiotoxicidade severa,
pancreatite,
nefrotoxicidade,
hepatotoxicidade
Nefrotoxicidade grave,
reações relacionadas à
infusão, hipocalemia, febre
alta
Rigores e calafrios leves
durante a infusão,
nefrotoxicidade leve
Vômitos e diarreia,
nefrotoxicidade,
hepatotoxicidade,
teratogenicidade
Nefrotoxicidade grave,
hepatotoxicidade
Alta taxa de hiperglicemia,
devido ao dano
pancreático; hipotensão
taquicardia e alterações
eletrocardiográficas

FONTE: Adaptado de Menezes et al. (2015) 50; * ND – Não determinado

Os estágios promastigota e amastigota alternam no ciclo de vida do parasita
do gênero Leishmania, e se desenvolvem no interior do intestino do mosquito
flebotomíneo (vetor) e dentro dos macrófagos de mamíferos (cão ou homem),
respectivamente

48,51.

Leishmania spp., portanto, supera as alterações fisiológicas

drásticas à medida que transaciona do estágio promastigota extracelular, no ambiente
neutro dentro do mosquito, para o estágio amastigota intracelular que residem no
interior dos vacúolos parasitóforos ácidos de macrófagos a 37°C

52,53.

Esse intenso

processo de adaptação observado para a Leishmania é amparado por uma série de
estratégias ainda pouco elucidadas54, que incluem as próprias mudanças
morfológicas do ciclo celular e a secreção de moléculas específicas na superfície da
célula do parasita e no meio extracelular 53,55.
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Diversos microrganismos patogênicos, assim como a Leishmania spp., liberam
enzimas capazes de controlar os níveis de NTPs, e em particular interesse a
quantidade de ATP extracelular (eATP), uma vez que o acúmulo deste nucleosídeo
trifosfato sinaliza, através dos receptores purinérgicos P2X, para que as células
imunológicas entrem em ação

56.

Dentre as diversas enzimas disponíveis para

redução do eATP, a enzima NDPKb (ou NDPKb) tem sido descrita para uma série de
organismos como M. tuberculosis
spiralis

60,

V. cholerae

61

57,

P. gingivalis

58,

Pseudomonas aeruginosa

e Leishmania amazonenses

62,63.

59,

T.

Para a L. amazonenses

estudos realizados por Kolli et al. (2008) comprovaram que a enzima NDPKb preveniu
a morte de macrófagos induzida por ATP, preservando a integridade das células do
hospedeiro em benefício do parasita, comportamento que foi observado na fase
promastigota inicial, bem como na fase amastigota crônica

62.

Aparentemente, a

liberação de NDPKb no meio extracelular pela Leishmania e os outros organismos é
uma das vias de controle da concentração de eATP e tem importância funcional crucial
para o sucesso da infecção dos macrófagos.
As complexas interações que ocorrem entre parasita-hospedeiro-vetor ainda
não foram totalmente elucidadas. Nesse contexto, o avanço tecnológico e as ciências
ômicas, incluindo genômica e transcriptoma, têm contribuído para uma melhor
compreensão dessas interações, fornecendo importantes diretrizes para intervenções
terapêuticas

64,65.

Corroborando com os dados de excreção da NDPKb em L.

amazonensis, análises de transcriptoma revelaram que o gene codificante da proteína
NDPKb foi positivamente-regulado em células amastigotas da espécie L. infantum

55

evidenciando a que uma superexpressão dessa enzima nessa fase do ciclo é de
extrema importância para a sobrevivência do parasito. Ademais, análises de
fosfoproteômica e investigação realizada por Moreira et al. (2016), demonstraram que
a proteína NDPKb permanece com o resíduo de histidina do sítio ativo fosforilado,
sendo também mais expressa em linhagens de L. braziliensis e L. infantun resistentes
a Sb(V), o principal tratamento para da doença de leishmaniose

66,67.

Além disso, os

autores também verificaram que a superexpressão da NDPKb em cepas de L.
braziliensis as tornam menos susceptíveis ao tratamento com Sb(V) 67. Nesse âmbito,
a inibição da enzima a NDPKb de Leishmania spp. é um potencial alvo terapêutico
para o desenvolvimento de leishmanicidas. Nesse contexto, estudos virtuais
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(molecular docking) recentemente já foram descritos para acelerar a identificação de
moléculas capazes de modular a atividade da enzima NDPKb de Leishmania spp. 68,69.
Assim como a NME2, a NDPKb de L. major (ou LmNDPKb) apresenta uma
estrutura com o enovelamento ferredoxina-like com seis α-hélices cobrindo
parcialmente uma folha β antiparalela de quatro cadeias e os elementos estruturais
alça Kpn, a região nomeada cabeça (“heat”) e uma extensão C-terminal, como
supracitados para a enzima NME2 70,71 (Figura 4A).
Figura 4. Estrutura quaternária em cartoon da enzima NDPKb de L. major (PDB: 3NGU) 70.
Representação da estrutura secundária com três regiões destacadas indicando os motivos secundários
estruturais e funcionais: alça Kpn em laranja, região da cabeça (“heat”) em verde e a extensão Cterminal em roxo A) no monômero, onde esta indicado todos os elementos da estrutura secundária, B)
no hexâmero C) e D) Duas vistas ortogonais de uma representação superficial do hexâmero com os
motivos estruturais e funcionais também em destaque. O sítio de ligação dos nucleotídeos é composto
pela região denominada “heat” em verde e a alça Kpn em laranja. As interações intermoleculares que
formam o trímero envolve os resíduos dessas duas regiões.
A)

B)

α4
α0
α2
α1
β1

β3

β4

α3
β2
αA
α5

C
N

C)

D)

FONTE: Lima 2018
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A LmNDPKb possui uma identidade de 73% com a humana NME2, e também
apresenta a forma de hexâmero em solução, como ilustrado na Figura 4B. A interface
trimérica também envolve principalmente os resíduos da alça Kpn e da extensão Cterminal, como ilustrado na Figura 4C e D, além disso as estruturas secundárias α1,
β3, α3 e α0 também são importantes para a manutenção das interações
intermoleculares de formação do trímero. A fenda catalítica é composta pela alça Kpn
juntamente com a região “heat”, essa região apresenta como característica uma
superfície com carga positiva que é importante para a ligação dos substratos, que por
sua vez, apresentam carga negativa em suas estruturas. Por esta razão, essas são
regiões altamente conservadas e que tem apresentado ser essencial para
manutenção da atividade da enzima LmNDPKb.

2.3.

Inibidores enzimáticos para a NDPK

A descrição de inibidores para as enzimas alvo LmNDPKb e NME2 ainda é
reduzida, sendo restrita a nucleotídeos incapazes de doar fosfato como ocorre para o
3’5’-adenosina-monofosfato-cíclico (cAMP) e análogos
compostos como Ebselen

75

72–74

e alguns poucos

e alguns polifenóis como a Epigalocatequina-3-galato

(EGCG), a (-)-Epicatequina galato (ECG) e o ácido elágico (EA) 76,77.
O efeito de inibição do cAMP sobre a atividade de fosfotransferase da enzima
NDPK de eritrócitos foi inicialmente demonstrado por Mourad & Parks. Em seguida
MacDonald et al. (1995) comprovaram a inibição do cAMP frente a fosforilação de
serina da enzima NM23 73. Posteriormente , Strelkov et al. (1995) evidenciaram que o
cAMP age como um inibidor do tipo competitivo ao substrato ATP para a enzima
homóloga de Myxococcus xanthus

78

e Anciaux et al. (1997) evidenciaram que a

atividade de fosfotransferase da enzima NM23 também poderia ser inibida quando na
presença de análogos de cAMP, os quais poderiam ser utilizados como agentes
anticancerígenos 72.
Valenti et al. (1999) demonstraram que o composto zidovudina, ou AZT, que é
um análogo de nucleotídeo utilizado como fármaco para o tratamento da AIDS, atua
como inibidor da atividade da enzima NDPK de mitocôndria de ratos, com um valor de
constante de inibição (Ki) de 10 µM. O mecanismo de ação competitivo foi determinado
para o AZT, quando na presença de diferentes substratos aceptores de fosfato (UTP,
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UDP, CDP e GDP). Os autores evidenciaram ainda que a inibição por excesso do
substrato GDP, mascara a inibição do AZT79. O que demonstra, portanto, como a
identificação e caracterização de inibidores para enzimas NDPK é um desafio, o que
justifica os poucos inibidores descritos na literatura.
A capacidade dos polifenóis EGCG, ECG e ácido elágico (EA) em inibir a
atividade de fosfotransferase da enzima NME2 foi descrita, pela primeira vez, por
Malmquist et al. (2001) em estudos preliminares. Nestes estudos os autores
purificaram parcialmente a NME2 excretada a partir de células de câncer de mama, e
utilizando ensaios enzimáticos indiretos por bioluminescência determinaram os
valores da capacidade inibitória (IC50) e mecanismo de ação, sendo o EA o mais
potente inibidor encontrado

76,77.

Posteriormente, Yokdangan et al. (2015)

demonstraram a diminuição do desenvolvimento do câncer de próstata e supressão
metastática em modelo animal, através da inibição da atividade da enzima NME2 na
presença de EA, ou da combinação de EA com um antagonista de receptor purinérgico
(MRS2179)

42,

demonstrando assim, a relevância de inibidores de NME2 como

agentes anticancerígenos.
Semianrio-Vidal et al. (2010) também descreveram o Ebselen como potente
inibidor de NME2 extracelular, com mecanismo de ação do tipo não competitivo,
similar ao observado por Malmquist para os compostos EA, EGCG e ECG

75.

Recentemente, Mishra et al. (2017) utilizaram triagem virtual para identificação
de inibidores da enzima NDPKb de L. amazonensis. Os estudos de inibição resultaram
na identificação de um inibidor efetivo, o BTB13319, que utilizando o ensaio acoplado
com a enzima piruvato/desidrogenase inibiu 80% da atividade de fosfotransferase a
uma concentração de 3,15 µM. O BTB13319 também inibiu 45% da proliferação de
promastigotas de L. dovani a uma concentração de 100 µM 80.
A escassez de inibidores diante da potencialidade das enzimas NME2 e
LmNDPKb como alvos terapêuticos pode ser devido a dois fatores, a complexidade
que a inibição por excesso de substrato causa ao mascarar os resultados de inibição,
como observado por Valenti et al. (1999)

79,

ou ainda devido aos laboriosos ensaios

disponíveis para mensurar a atividade dessas enzimas.
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2.4.

Métodos para quantificar a atividade da enzima NDPK

Uma ampla variedade de métodos para a quantificação da reação de enzimas
quinases têm sido descritos, e diferentes técnicas podem ser mais adequadas para
um tipo específico de quinase. Para a enzima NDPK, destacam-se os ensaios
indiretos envolvendo reações acopladas e os ensaios para quantificação direta da
atividade que utilizam substratos radioativos ou abordagens analíticas como
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, do inglês high performance liquid
chromatography).
O ensaio acoplado com as enzimas piruvato quinase e lactato desidrogenase
é o mais difundido. Neste ensaio a atividade é mensurada de forma indireta, onde a
hidrólise do NTP é acompanhada pela oxidação do NADH 74,81. Contudo, esse sistema
é compatível apenas com o aceptor de fosfato TDP, pois qualquer outro NDP atua
como substrato para a enzima piruvato quinase e promove o início da reação de
acoplamento 82.
Outro sistema acoplado que apresenta alta sensibilidade para mensurar a
depleção de ATP envolvido na reação de interesse, é o ensaio bioluminescente
utilizando a enzima luciferase 76,83. Nesse sistema a luciferase catalisa a oxidação da
D-luciferina na presença de ATP, oxigênio e Mg2+, produzindo um produto fluorescente
que pode ser quantificado medindo a luz liberada.
Uma alternativa aos métodos indiretos, é o uso de nucleotídeos radio
marcados, como por exemplo o y-32P-ATP ou y-33P-ATP, associados a cromatografia
de camada fina, TLC (do inglês thin-layer chromatography) 84–87, que proporciona uma
detecção direta da atividade enzimática da NDPK. No entanto, apesar da alta
sensibilidade dos ensaios radiométricos, a eliminação de resíduos radioativos e as
considerações de segurança tornam esta abordagem cada vez mais impopular.
A detecção de formação do produto é o mais desejável para mensurar a
atividade enzimática. Nesse âmbito, Lambeth e Muhonen (1993) propuseram ensaios
utilizando HPLC para quantificar a atividade da NDPK através do monitoramento
direto e simultâneo dos produtos e substratos envolvidos na reação

88.

Ademais o

método permite a realização de ensaios com diferentes tipos de substratos aceptores
e doadores de fosfato

24,82.

Em suma, todos os métodos supracitados podem ser
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utilizados para mensurar a atividade das enzimas NDPKs e exibem vantagens e
desvantagens intrínsecas.

2.5.

Enzimas Imobilizadas

A imobilização é um processo em que as enzimas são fixadas a suportes
sólidos, criando um sistema heterogêneo de enzimas imobilizadas, ou biorreatores 89.
Efetivas, as técnicas de imobilização apresentam vantagens, sobre a utilização de
enzimas livres em solução, dentre as quais prevalecem o aumento do tempo de vida
e da estabilidade da enzima frente a fatores desnaturantes como temperatura,
solventes orgânicos e à variação de pH, além da facilidade de separação da enzima
dos produtos da reação

89–92.

Por estas razões, a aplicação de enzimas imobilizadas

em diversos segmentos industriais como na produção de alimentos e bebidas
clareamento de papel, caracterização de detergentes
95

94,

93,

produção de biocombustível

e em outros setores é bem consolidada.
Os avanços em engenharia genética e o início da era “ômica” expandiram o

uso de enzimas imobilizadas para outras áreas do conhecimento. Enzimas
imobilizadas tem sido utilizada com sucesso para a digestão de proteína em estudos
de proteômica 96, bem como na área médica para diagnósticos de doenças e produção
de novos fármacos97.
A ampla aplicação de enzimas imobilizadas, tanto no setor industrial quanto na
pesquisa, impulsionou o desenvolvimento de inúmeras metodologias de imobilização,
bem como uma diversidade de materiais para suportes.
Os métodos de imobilização mais difundidos estão ilustrados na Figura 5, e
podem ser classificados em dois grandes grupos, reversível e irreversível.
Imobilizações reversíveis possibilitam, como o próprio nome sugere, a remoção da
enzima do suporte por simples reação reversa ou alterações das condições pelas
quais a imobilização foi realizada. Dentre esses métodos destacam-se a adsorção
física e iônica, ligação dissulfeto, imobilização por afinidade e mais especificamente
por formação de quelatos89,98–100. Este último baseia-se na capacidade de
aminoácidos carregados e polares, como histidina, lisina, fenilalanina, cisteína e
tirosina, se ligarem a íons metálicos por meio de ligações coordenadas, e assim como
os outros métodos reversíveis, essa estratégia possibilita a regeneração do suporte,
porém, devido a intensidade da ligação coordenada esta abordagem reduz o
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desligamento de enzima do suporte, um efeito comum observado para os demais
métodos reversíveis de imobilização

100,101.

Figura 5. Esquema representativo das metodologias reversíveis e irreversíveis mais frequentemente
utilizadas para a imobilização de enzimas. A) Adsorção física; B) Adsorção iônica; C) Ponte dissulfeto;
D) Quelação com metal; E) Ligação cruzada usando CLEAs (E1) e CLEC (E2); F) Encapsulamento; G)
Aprisionamento em matriz e H) Imobilização por ligação covalente.

FONTE: Lima 2018

A imobilização irreversível envolve ligações químicas fortes e, em geral,
mantém a estabilidade das enzimas durante um longo período de tempo

91,92.

Essa

abordagem pode ser realizada por meio de ligação cruzada usando enzimas
cristalinas (CLEC - cross-linked enzymes crystals) ou por formação de agregados
físicos (CLEAs - cross-linked enzyme aggregates), aprisionamento, encapsulação e
ligação covalente

91,92,102,

sendo esta última um dos métodos mais disseminados.

Nessa metodologia, a enzima é imobilizada via formação de uma ligação covalente
entre o suporte e os grupos funcionais presentes nas cadeias laterais dos
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aminoácidos, mais comumente a lisina (grupo ε-amino), histidina (grupo imidazol),
cisteína (grupo tiol), ácido aspártico e ácido glutâmico (grupo carboxílico) 100. Uma
ampla variação de reações químicas estão disponíveis para imobilização covalente,
onde diferentes grupos funcionais na enzima no suporte são explorados

89.

Ademais

modificações químicas para produção de suportes heterofuncionais, ou uso de
agentes espaçadores entre o suporte e a enzima também tem sido empregados para
a imobilização covalente de enzimas 103,104.
Outro aspecto importante a ser considerado é a seleção do suporte para a
imobilização da enzima que dependerá, sobretudo, da configuração final do sistema
em que o biorreator será utilizado. Nesse âmbito, fatores como propriedades
mecânicas, porosidade, morfologia e disponibilidade de grupos reativos são
preponderantes105. Suportes de materiais de carbono, ou a base de materiais minerais
como sílica, óxidos inorgânicos ou vidros porosos são opções excelentes para
sistemas que irão suportar altas pressões, em contrapartida, esses suportes são
escolhas inadequadas para biorreatores que serão submetidos a processos de
agitação105. De maneira geral, o material do suporte também deve apresentar poucas
interações não específicas com os componentes da amostra, mas ao mesmo tempo
ser passível de modificações para realizações de ativações químicas e posterior
retenção da macromolécula

105,106.

Em síntese, uma variedade de suportes está

disponível comercialmente, e a escolha deste bem como da metodologia para
retenção da enzima alvo devem ser compatíveis com a aplicação final da enzima
imobilizada.
Um das aplicações de enzimas imobilizadas é sua utilização como coluna de
bioafinidade em sistemas de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), seja para
a identificação e caracterização de inibidores enzimáticos107–112, bem como para a
digestão de proteínas113–115. Nesse contexto, frequentemente utiliza-se a imobilização
covalente, que pode ser realizada por diferentes reações químicas, como a base de
Schiff, de epóxido e de formação de ligações amidas, as quais ocorrem através dos
grupos funcionais amino, epóxi e carbóxilo, respectivamente116. Além disso, em menor
proporção utiliza-se também a imobilização por afinidade que pode envolver a
formação de quelatos ou a ligação entre a biomolécula de interesse e um ligante
secundário no suporte117.
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Os métodos de imobilização, seja covalente ou por afinidade, apresentam
aspectos positivos e negativos. A imobilização covalente, comumente é multipontual,
estabiliza as enzimas por um longo período de tempo e evita o desligamento do
suporte frente ao fluxo dos sistemas cromatográficos, porém essa estabilização pode
ser demasiada grande e enrijecer a estrutura terciária, o que pode afetar a atividade
da enzima imobilizada118. A imobilização por afinidade, por sua vez, apresenta como
vantagens a possibilidade de regeneração do suporte e também favorece uma maior
mobilidade da enzima, o que permite a ocorrência de mudanças conformacionais
necessárias para manutenção da atividade enzimática 119. Entretanto, a retenção da
biomolécula

por

um

processo

reversível

quando

associada

a

sistemas

cromatográficos em fluxo ocasiona o desligamento da proteína e, consequentemente,
um sistema de baixa reprodutibilidade.
Já em relação ao suporte para imobilização de enzimas a ser utilizado em
sistemas cromatográficos é importante que este permita a acessibilidade dos
substratos ao sítio ativo da proteína, além de ser inerte, estável e de alta resistência
mecânica. Há uma variedade de opções disponíveis comercialmente que são
compatíveis com sistemas cromatográficos que apresentam alta pressão e análises
em fluxo, como é o caso de materiais a base de sílica derivatizada e monolitos 117.
Outras propriedades físicas, como porosidade, distribuição do tamanho dos poros e
carga também são importantes, pois influenciam o processo cinético120. Em suma, a
escolha do método de imobilização e do suporte adequados permite reter a atividade
da macromolécula de interesse na coluna de bioafinidade e até mesmo sua
mobilidade conformacional121, que permite estudar as interações alostéricas122.

2.6.

Enzimas imobilizadas para a triagem e caracterização de inibidores

Enzimas imobilizadas em suportes apropriados, geram colunas de bioafinidade
também denominadas IMER (do inglês, immobilized enzyme reactors), que podem ser
utilizadas em HPLC com detecção por absorbância123, fluorescência124 ou hifenado
as técnicas de espectrometria de massas (MS)

109,125

e/ou ressonância nuclear

magnética de alta resolução (RMN-AR). Sistemas desse tipo apresentam alta
reprodutibilidade, sensibilidade de detecção e possibilidade de automação para
realização de triagem de ligantes em bibliotecas ou misturas complexas 116. Nesse
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âmbito, o uso desta técnica surge como uma promissora alternativa aos ensaios de
HTS convencionais.
As colunas de bioafinidade em sistemas cromatográficos são aplicadas para a
triagem e identificação de inibidores enzimáticos109,123–125, bem como para estudar
diferentes tipos de interações como proteína-proteína 126–128, ligante-receptor 129,130 ou
inibidor-proteína

110,127,131,

o que pode ocorrer utilizando mais frequentemente os

modos de eluição zonal (LZC, do inglês linear zonal chromatography) ou frontal (FAC,
do inglês frontal affinity chromatography).

2.6.1. Cromatografia de eluição zonal

Na eluição zonal um pequeno volume da amostra contento o soluto puro ou em
uma mistura é injetado na coluna e um detector on-line monitora o tempo de eluição
ou o volume do soluto, resultando em uma banda ou zona116. Nessa abordagem é
possível obter a separação total dos componentes da amostra e o tempo de retenção,
assim o perfil de eluição dos componentes da amostra podem ser utilizados para obter
informações sobre a interação entre o analito e a fase estacionária132.
A cromatografia zonal empregando colunas de bioafinidade é denominada
cromatografia zonal de bioafinidade (ZBC, do inglês zonal bioaffinity chromatography)
e permite medir o grau e a afinidade da interação ligante-proteína. Nessa abordagem
o fator de retenção (k) do soluto injetado pode ser utilizado como parâmetro para medir
o quão forte um composto interage com a coluna de bioafinidade 116. Assim, ao
comparar o valor de k de diferentes compostos pode-se determinar a sua afinidade
relativa pela enzima na fase estacionária da coluna 133. Além disso, a variação da
composição da fase móvel - seja em termos de força iônica, pH, temperatura ou
solvente -, fornece informações relevantes sobre as forças e mecanismos envolvidos
na interação ligante-proteína111.
Outros estudos que também são usualmente realizados por eluição zonal, são
os estudos de competição e deslocamento, que permitem análise qualitativa e
quantitativa das interações que ocorrem em um único sítio de ligação da proteína.
Para este fim, o ligante conhecido é injetado no sistema enquanto uma concentração
fixa de um agente competidor de teste é eluída através da coluna de bioafinidade.
Utilizando essa abordagem de estudo, Matsuda et al. (2015) demonstraram com
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sucesso a competição entre a glimepirida e a varfarina pelo sítio Sudlow I da enzima
HSA (soro albumina humana) imobilizada em suportes de sílica134.
Além disso, a triagem e caracterização de inibidores usando coluna de
bioafinidade e eluição zonal pode ainda se basear no monitoramento da atividade
enzimática. Nesse caso, a atividade da enzima na fase estacionária é monitorada pela
injeção do substrato na ausência e presença dos candidatos a inibidores. Assim
quando na presença de um inibidor observa-se uma redução da atividade
enzimática135. Essa abordagem tem apresentado resultados bem-sucedidos na
caracterização cinética de inibidores de colinesterases, por exemplo109,112,123. Nessa
abordagem o IMER pode ser utilizado em sistemas on-line, em que pode ser
diretamente conectado a um detector109,123–125, ou ainda interligado como pré ou póscoluna analítica. Em análises em que o IMER é utilizado como pós-coluna, os analitos
da amostra são separados por uma coluna analítica antes serem introduzidas no
IMER para o monitoramento da atividade135. Já nos ensaios como pré-coluna, o IMER
é acoplado usualmente a uma coluna de cromatografia líquida de fase reversa
(RPLC), em uma segunda etapa, na qual ocorre a separação de substratos e produtos
antes da detecção102,136–139. Esta abordagem tem demonstrado ser eficiente para o
monitoramento direto da atividade, identificação e caracterização de inibidores das
enzimas alvos NTPDase

136,137,

purina nucleosídeo fosforilase (PNP)

139,140,

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase de T. cruzi 138 e catepsina D 141.
A eluição zonal oferece vantagens: (1) requer apenas uma pequena quantidade
de soluto por injeção. (2) É também possível examinar mais do que um composto por
injeção, desde que estas substâncias possam ser detectadas separadamente ou que
seja obtida uma resolução adequada entre os respectivos picos correspondentes. (3)
Ele usa equipamento LC padrão, mas em alguns casos, o controle de temperatura é
necessário. (4) Detecta facilmente pequenas mudanças na retenção, de apenas
alguns segundos.

2.6.2. Cromatografia frontal

Na análise frontal, a amostra é continuamente introduzida na coluna até
completa saturação desta, para isso os analitos são adicionados à fase móvel não
permitindo, portanto, a separação total dos componentes presentes em uma
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mistura132. Os constituintes da amostra migram e saturam a coluna em diferentes
velocidades, formando uma curva de saturação característica chamado front. Essa
técnica é usualmente aplicada para estudar a retenção relativa baseada na afinidade
do analito pela fase estacionária135.
A cromatografia frontal é, portanto, uma abordagem que também pode ser
utilizada para estudos de afinidade e quando aplicada a colunas de enzimas
imobilizadas é definida como cromatografia de afinidade frontal (FAC) [107-111,136].
A curva de saturação ou front também é observado e pode ser utilizado para
determinar constantes de equilíbrio, a cinética e números de sítios ativos que estão
presentes na interação entre o ligante e a enzima imobilizada133.
A FAC também pode ser utilizada para analisar como a mudança da fase móvel
ou a temperatura afetam a afinidade e o número de sítios de ligação envolvidos na
interação ligante-proteína. Alterações no sítio de ligação do D/L-triptofano à HSA em
função do pH foi estudada com sucesso utilizando FAC, bem como estudos dos efeitos
da temperatura em interações biológicas entre R/S-varfarina,

D/L-triptofano

com

HSA142.
A FAC acoplada à espectrometria de massas (FAC-MS) é uma ferramenta
valiosa para a triagem, identificação e caracterização de ligantes. Essa abordagem foi
utilizada com êxito para identificar os ligantes potentes da enzima galectina 3 humana
em uma coleção de 17 dissacarídeos. Outra aplicação bastante interessante da FACMS foi diferenciar a afinidade do receptor PPARγ imobilizado na fase estacionária por
dois enantiômeros em uma mistura racêmica143. Nesse contexto estudos de
deslocamento usando FAC-MS podem ser utilizados para caracterização de ligantes,
essa abordagem foi eficientemente utilizada por Singh et al. (2013), por exemplo, que
caracterizaram o sítio de ligação da quercetina da histona desacetilase (SIRT6)
imobilizada em tubo capilar aberto de sílica110.

2.7.

Características intrínsecas das enzimas e tratamento matemático

A catálise enzimática ocorre no sítio ativo, uma região específica da enzima
que frequentemente se localiza no interior de cavidades e bolsões. Os resíduos de
aminoácidos presentes no sítio contêm grupos químicos reativos, que são arranjados
espacialmente para favorecer a catálise de transformação de moléculas de substrato
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em produtos. Assim como a conformação estrutural 3D da proteína, os resíduos do
sítio ativo não são rígidos e podem adotar mudanças quanto a orientação espacial,
força e ângulo de ligação, e caráter eletrônico durante o curso da reação 5.
A reação catalisada pelas enzimas assim como qualquer reação química é
termodinamicamente favorável ou espontânea quando a variação da energia livre (𝛥𝐺)
é negativa. A 𝛥𝐺° no estado padrão de uma reação é dada por uma relação de dois
termos: i) termo constante, cujo valor depende apenas da ocorrência da reação e leva
em consideração a constante dos gases R e a temperatura T, ii) termo variável, que
depende da concentração dos reagentes e dos produtos, da estequiometria da reação
e temperatura, e é dado pela constante de equilíbrio da reação, 𝐾𝑒𝑞 :

𝛥𝐺° = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑒𝑞

(1.1)

Entretanto, ainda que 𝛥𝐺° determine o sentido global da reação e seja favorável
(𝛥𝐺°<0), a velocidade com que a reação se processa depende da energia livre de
ativação necessária para que a reação aconteça.
No contexto de reações catalisadas enzimaticamente, a enzima (E) catalisa a
conversão do substrato S a um produto P através da formação de um complexo ES:

𝐸+𝑆

𝑘1

𝑘−1

(1.2)

𝐸𝑆

A formação desse complexo ES representa um equilíbrio termodinâmico e pode
ser mensurável em termos da constante de equilíbrio, 𝐾𝑆 , que é definida pela razão
entre as concentrações de produto e substrato, ou pela razão das taxas de reação 𝑘1
e 𝑘−1, como demonstrado na equação 1.3.

𝐾𝑆 =

𝐸 [𝑆]
𝑘1
=
[𝐸𝑆]
𝑘−1

(1.3)

Os grupos químicos reativos do sítio ativo da proteína transformam o substrato
a produto via formação de uma série de espécies intermediárias como representado
na equação 1.4. A formação desses vários estados de transição ES, ES ‡ e EP durante
o curso da reação representam um equilíbrio micro reversível.

𝐸+𝑆

𝐾𝑆

𝐸𝑆

𝐸𝑆 ‡

𝐸𝑃

𝐸+𝑃

(1.4)
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O progresso da reação após a formação do complexo ES, entretanto, é
determinado em termos de 𝑘𝑐𝑎𝑡 , que representa a etapa limitante da reação:

𝐸+𝑆

𝐾𝑆

𝐸𝑆

𝑘𝑐𝑎𝑡

𝐸+𝑃

(1.5)

Sendo 𝑘𝑐𝑎𝑡 uma constante de equilíbrio, ela pode ser expressa em termos de
energia livre, na forma de:

𝛥𝐺 ‡ = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝑘𝑐𝑎𝑡

(1.6)

Contudo, mesmo que o processo seja favorável em termos da termodinâmica,
o mesmo pode ocorrer com velocidades insignificantes.
A velocidade de uma reação enzimática, por sua vez, pode ser mensurada em
termos de desaparecimento do substrato ou produção do produto em função do
tempo. Como mencionado, a etapa limitante na catálise enzimática é a conversão do
complexo ES a produto, portanto, a equação de velocidade pode ser dada por:
𝑣= −

𝑑𝑆
𝑑𝑃
=
= 𝑘𝑐𝑎𝑡 [𝐸𝑆]
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(1.7)

onde 𝑘𝑐𝑎𝑡 é a constante de velocidade para ultrapassar a energia de ativação.
A relação de 𝑘𝑐𝑎𝑡 e 𝛥𝐺 ‡ é dada pela equação 1.8, onde verificamos que a
velocidade diminui quando a energia livre do complexo ES, 𝛥𝐺 ‡ , aumenta. Dessa
forma, as enzimas catalisam a diminuição da energia livre de ativação, através da
diminuição da 𝛥𝐺 ‡ e, consequentemente, aumentam a velocidade da reação.

𝑘𝑐𝑎𝑡 =

𝑘𝐵 𝑇 −𝛥𝐺 ‡
𝑒
ℎ

𝑅𝑇

(1.8)

onde 𝑘𝐵 é a constante de Boltzman e ℎ a constante de Planck.
A diminuição de 𝛥𝐺 ‡ , realizada pelas enzimas ocorre através da formação e
estabilização do complexo enzima-substrato (ES). Existem diferentes estratégias
pelas quais as enzimas são capazes de estabilizar esses estados de transição como
aproximação, catálise covalente, catálise ácido/base ou distorção conformacional 5,144.
Além dessas estratégias, o principal fator que favorece a estabilização dos estados
de transição é a complementariedade entre o sítio ativo da enzima e a forma estrutural
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destas espécies. Essa condição permite que as enzimas estabilizem mais os estados
de transição do que as moléculas de substrato e produto, favorecendo assim a
diminuição da energia de ativação e, consequentemente, a catalise enzimática.
A medição das taxas constantes para cada estado de transição pode ser obtida
a partir de estudos cinéticos do estado transiente ou métodos biofísicos. Contudo, a
taxa de reação que governa a reação é mais comumente determinada baseado em
estudos cinéticos do estado estacionário.

2.8.

Cinética do estado estacionário

A proposta do estado estacionário foi feita pela primeira vez por Briggs e
Haldane em 1925 145. Nesse modelo assume-se uma fase transitória rápida inicial que
logo chega a um equilíbrio estacionário em que o complexo ES permanece
aproximadamente constante, uma vez que a concentração do substrato, S, está em
excesso.
Nas condições de estado estacionário todos os termos da reação de velocidade
são mensuráveis experimentalmente, e a dedução da equação de velocidade de uma
reação enzimática simples, em que a enzima converte um substrato a um produto, é
dada por:

𝑣0 =

𝑉𝑚𝑎𝑥 [𝑆]
𝐾𝑀 + [𝑆]

(1.9)

onde 𝐾𝑀 e a constante de Michaelis-Menten, que pode ser definida tem termos das
constantes de equilíbrio da reação, como representado na equação a seguir:

𝐾𝑀 =

𝑘−1 + 𝑘𝑐𝑎𝑡
𝑘1

(1.10)

A equação de velocidade para o estado estacionário descreve uma hipérbole e
𝐾𝑀 é a concentração de substrato na qual a velocidade da reação é a metade da
velocidade máxima (𝑉𝑀á𝑥 ).
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2.8.1. Cinética do estado estacionário para o mecanismo ping-pong

Enzimas que catalisam reações multi-substratos estão envolvidas em 60% das
reações biológicas, e dentre essas reações há um número significativo de reações
enzimáticas envolvendo dois substratos, denominadas reações de bissubstrato 5.
Quinases, fosfatases, hidroxilases, acetilases e outras classes de enzimas
catalisam reações de bissubstrato. Três diferentes tipos dessas reações são
frequentemente observados, a primeira é a reação ordenada bi bi, em que o primeiro
substrato se liga à enzima e promove mudanças conformacionais para que o segundo
substrato se ligue. O segundo tipo é a reação aleatória bi bi, em que os sítios para
ligação de ambos os substratos já estão prontos, em ambos os casos os dois
substratos se combinam com a enzima antes da liberação do produto. O terceiro caso
que ocorre fortuitamente, é o mecanismo ping-pong, no qual ocorre a ligação
alternada dos substratos e liberação de um produto antes que o segundo substrato
seja adicionado 5,146.
A enzima NDPKb, objeto desse estudo, catalisa a fosfotransferência do grupo
γ-fosfato de um NTP para um aceptor de fosfato, o NDP, através do mecanismo pingpong, que pode ser descrito usando a notação de Cleland:

onde:

E = enzima livre
EA = complexo enzima substrato A (NTP1)
FP = complexo enzima-produto (NDP1)
F = enzima fosforilada (Intermediário estável)
FB = complexo enzima fosforilada-substrato B (NDP2)
EQ = complexo enzima-produto (NTP2)

Nesse mecanismo após a liberação do primeiro produto (NDP 1) a enzima
permanece na forma de um intermediário estável (F), correspondente a enzima
fosforilada no resíduo de histidina (His) no sítio ativo da enzima. A seguir, o grupo
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fosforil é transferido para o segundo substrato (NDP2), formando assim o segundo
produto (NTP2).
A equação reduzida de velocidade inicial da reação enzimática para o
mecanismo ping-pong no estado estacionário e na ausência de produtos é dada por:
𝜈
𝑉𝑀𝑎𝑥

=

A [B]
𝐾𝑚𝐵 [A] + 𝐾𝑚𝐴 [B] + A [B]

(1.11)

A equação pode ser rearranjada para mostrar cada substrato como substrato
variado:

𝜈
𝑉𝑀𝑎𝑥
𝜈
𝑉𝑀𝑎𝑥

A

=
𝐾𝑚𝐴 + A

1+

𝐾𝑚𝐵
[B]

(1.12)

𝐾𝑚𝐴
[A]

(1.13)

B

=
𝐾𝑚𝐵 + B

1+

Na forma recíproca, quando o substrato A é o substrato variado, temos:
1 𝐾𝑚𝐴 1
1
𝐾𝑚𝐵
=
+
1+
𝑣 𝑉𝑀𝑎𝑥 [A] 𝑉𝑀𝑎𝑥
[B]

(1.14)

Para a variação do substrato B, temos:
1 𝐾𝑚𝐵 1
1
𝐾𝑚𝐴
=
+
1+
𝑣 𝑉𝑀𝑎𝑥 [B] 𝑉𝑀𝑎𝑥
[A]

(1.15)

O gráfico recíproco quando A é o substrato variado para diferentes
concentrações fixas do substrato B fornece uma família de retas paralelas, como
demonstrado na Figura 6A. Os parâmetros cinéticos 𝐾𝑚𝐴 , e 𝑉𝑀𝑎𝑥 são definidos
𝑎𝑝𝑝
𝑎𝑝𝑝
graficamente ao plotar 1 𝑉𝑀𝑎𝑥
versus 1/[B] (Figura 6B) ou ainda 1 𝐾𝑚𝐴
versus 1/[B]

(Figura 6C). Simetricamente, o gráfico recíproco 1/v versus 1/[B], quando o substrato
B é variado, também resulta em uma família de retas paralelas e os parâmetros
cinéticos 𝐾𝑚𝐵 , e 𝑉𝑀𝑎𝑥 são calculados graficamente como mencionado para o substrato
A.
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Figura 6. Representações gráficas do mecanismo ping-pong. A) Sistema ping-pong 1/ν versus 1/[A]
sob diferentes concentrações fixas do substrato B. O gráfico duplo recíproco para variação do substrato
𝑎𝑝𝑝
B é simétrico ao apresentado para o substrato A; B) Gráfico 1 𝑉𝑀𝑎𝑋 versus 1/[B] para cálculo dos
𝑎𝑝𝑝
parâmetros cinéticos utilizando o intercepto no eixo 1/ν; C) Gráfico 1 𝐾𝑚𝐴 versus 1/[B], para cálculo
dos parâmetros cinéticos
A)

1
𝑉𝑀𝑎𝑥 𝑎 𝑝 𝑝

B)

1 𝑣

1
𝑉𝑀𝑎𝑥 𝑎 𝑝 𝑝

=

1
𝑉𝑀𝑎𝑥

𝐾𝑚𝐴
𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝑉𝑀𝑎𝑥

𝐾𝑚𝐵
1+
[B]

1
𝑉𝑀𝑎𝑥
𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 =

[B]1
[B]2
[B]3
[B]4

−

C)

−

[B]4 > [B]3 > [B]2 > [B]1
0

1
𝐾𝑚𝐵𝑎 𝑝 𝑝

=

0

1
𝐾𝑚𝐵

1 [B]

1
𝐾𝑚𝐴 𝑎 𝑝 𝑝

1
𝐾𝑚𝐴

1 [A]

1
𝐾𝑚𝐵
1+
𝐾𝑚𝐴
[B]

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 =
0

−

FONTE: Adaptado de Segel, 1975

𝐾𝑚𝐵
𝑉𝑀𝑎𝑥

1
𝐾𝑚𝐵

𝐾𝑚𝐵
𝐾𝑚𝐴

1 [B]
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Para a enzima NDPK, o NDP atua também como inibidor sem saída ou do
inglês dead-end

24,

e tal comportamento pode ser oriundo da interação do produto P

com a enzima livre (E). Dessa forma observa-se que o produto NDP1 (P) é um inibidor
tipo misto com relação ao substrato A, sob concentrações não saturantes de B, e um
inibidor competitivo com B, sob qualquer concentração do substrato A.
A inibição sem saída por excesso de substrato resultando da combinação do
substrato NDP2 (B) com a enzima livre (E) ou ainda com a enzima na forma
intermediária (F) é característico do sistema ping-pong146:

Nesse sistema, o termo 𝐾𝑚𝐴 B

, na equação reduzida de velocidade inicial

(1.11) passa a ser multiplicado pelo termo referente a inibição 1 + [B] 𝐾𝑖 :
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𝜈
=
𝑉𝑀𝑎𝑥

A [B]
𝐾𝑚𝐵 [A] + 𝐾𝑚𝐴 [B] 1 +

[B]
+ A [B]
𝐾𝑖

(1.16)

Nesse sistema também pode ser observado uma inibição pela interação do
substrato NTP1(A) com a enzima fosforilada (F), o que promove o complexo de sem
saída, FA, nesse caso o denominador 𝐾𝑚𝐵 𝐴 da equação de velocidade (1.11) é
multiplicado pelo termo 1 + 𝐴 𝐾𝑖 .
Por fim, pode haver ainda uma dupla inibição por substrato onde ambos
substratos NTP1 (A) e NDP2 (B) formam o complexo sem saída, gerando o seguinte
sistema:

Ki

Kj

A

A equação de velocidade nesse caso se torna:
𝑣
𝑉𝑀𝑎𝑥

𝐴 𝐵

=
𝐾𝑚𝐴 𝐵 1+

𝐵
𝐾𝑖

+𝐾𝑚𝐵 𝐴 (1+

𝐴
)+
𝐾𝑗

(1.17)
𝐴 𝐵

O conhecimento do mecanismo catalítico e seus detalhes são de extrema
relevância durante o desenvolvimento de ensaios enzimáticos, pois essas
peculiaridades são cruciais para o correto monitoramento da atividade catalítica e,
consequentemente, apropriada identificação de inibidores através do ensaio de
atividade.

2.9.

Caracterização das diferentes modalidades de inibidores

Após a identificação de um potencial candidato a inibidor, este pode ser
caracterizado em termos de reversibilidade, afinidade, seletividade e mecanismo de
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inibição. A reversibilidade de uma inibição é determinada, para enzimas livres em
solução, a partir da atividade enzimática residual após uma rápida e ampla diluição do
complexo enzima-inibidor (EI). Inibidores totalmente reversíveis podem ser
caracterizados em termos de mecanismo e constante de inibição (Ki) a partir de
estudos cinéticos do estado estacionário. Para estes tipos de inibidores as interações
predominantes são interações fracas como hidrofóbicas, eletrostáticas, força de Van
der Waals e ligação de hidrogênio.
No contexto de reações biológicas, a catálise enzimática se inicia pela
formação do complexo ES, que posteriormente, gera os produtos através de uma série
de etapas. Nesse contexto, um inibidor (I) pode se ligar diretamente a enzima livre
para formação do complexo EI, em direta competição com o substrato e, nesse caso,
o equilíbrio entre EI, E e I é definido pela constante de dissociação, Ki. Posteriormente,
o complexo EI formado pode se ligar ao substrato para formar o complexo ternário,
ESI. Contudo, a formação de EI, pode afetar a afinidade pelo substrato que passa a
ser diferente da afinidade apresentada pela enzima livre, por esta razão, a constante
de dissociação é modificada pelo fator α, e denominada KS, que define o grau em que
o inibidor afeta a afinidade da enzima pelo substrato 5.
O complexo ESI também pode ser formado pela ligação do inibidor ao
complexo ES, também neste caso o valor de Ki é modificado pelo fator α, e este
complexo é capaz de levar a formação do produto, contudo em uma velocidade menor,
neste caso a constante de equilíbrio de dissociação do complexo ESI é representada
por αKi

146.

Assim, quatro potenciais modalidades de inibição podem ser definidas

baseadas nos equilíbrios descritos acima, sendo eles os mecanismos: competitivo,
acompetitivo, não competitivo e misto.
No mecanismo competitivo (α = ∞), o inibidor se liga exclusivamente a enzima
livre e compete diretamente com o substrato. A ligação do inibidor, pode ocorrer no
mesmo sítio em que o substrato se liga, ou em sítio separado (alostéricos), o que
promove da mesma forma uma regulação negativa.
O inibidor acompetitivo se liga exclusivamente ao complexo ES, e inibidores
não competitivo e misto, ambos denominados “non competitive” em inglês, se ligam
com alguma afinidade tanto a E quanto a ES. Para inibidores não competitivos puros
a afinidade por E e ES é a mesma, ou seja, α = 1. Já o inibidor do tipo misto apresenta
afinidade diferente pela enzima livre e pelo complexo ES (α ≠ 1), para esse tipo de
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inibidor quando α >1, o inibidor tem maior afinidade pela enzima livre e quando α <1
tem preferência por se ligar ao complexo ES 5. Essas três modalidades de inibidores
afetam diferentemente os valores das constantes cinéticas KM e 𝑉𝑀𝑎𝑥 na equação de
Michelis-Menten, Eq 1.9 (Figura 7).
Figura 7. Representação do equilíbrio enzimático e a equação de Michaelis Menten para inibibores
reversíveis de diferentes modalidades. A) Inibidor competitivo que possui afinidade essencialmente
pela enzima livre, com α = ∞. B) Inibidor acompetitivo que possui afinidade somente pelo complexo ES.
C) Inibidor não competitivo que possui afinidade igual por E e ES, com α = 1, e inibidor do tipo misto
que apresenta diferentes afinidades por E ou ES, com α ≠ 1.

,α=1

,α≠1

FONTE: Lima 2018

Quando identificada a interação rapidamente reversível para um inibidor, a
modalidade desta molécula é diagnosticada pela linearização da equação de Michelis𝑎𝑝𝑝
Menten utilizando o gráfico Lineweaver-Burk (1 𝑉𝑀𝑎𝑥
versus 1/[S]), também

denominado duplo recíproco. As diferenças observadas nesses gráficos, bem como
os efeitos produzidos nas constantes KM e 𝑉𝑀𝑎𝑥 , como resumidas na Tabela 4, e
permitem definir se o mecanismo do inibidor reversível é do tipo competitivo,
acompetitivo, não competitivo ou misto.
Entretanto, frequentemente são identificados inibidores que interagem com a
enzima não apenas por interações reversíveis, mas através também de uma ligação
covalente durável atuando, em muitos casos, como inibidor irreversível. A ligação
covalente resultante pode ser suficientemente longa, sendo irreversível dentro da
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meia-vida da proteína alvo, resultando em um complexo fármaco-proteína que não
está sujeito à cinética de equilíbrio clássica 147.
Tabela 4. Perfil característico das diferentes modalidades de inibidores reversíveis obtidos a partir do
gráfico duplo-recíproco
Modalidade do inibidor

Perfil do gráfico duplo recíproco

Competitivo

Intersecção das linhas convergem para o eixo y

Acompetitivo

Linhas paralelas
Intersecção das linhas convergem do lado direito do eixo y e

Misto, α > 1

acima do eixo x
Intersecção das linhas convergem do lado direito do eixo y e

Misto, α < 1

abaixo do eixo x
Intersecção das linhas convergem do lado direito do eixo y e

Não competitivo, α = 1

sobre o eixo x

Ademais, outras moléculas interagem com as enzimas de forma tempo
dependente e são denominados "inibidores de ligação lenta" ou “slow tight binding”.
Quando na presença de um inibidor “slow tight binding”, a interação enzima-inibidor
esgota significativamente a população de moléculas de inibidores livres e, por este
motivo, abordagens clássicas como Lineweaver-Burk não são apropriadas para
determinar o mecanismo de ação desses inibidores. Morrison (1969) prôpos uma
apropriada análise para determinar a afinidade enzimática por compostos que exibem
esse comportamento

148.

Usando a equação quadrática de Morrison adaptada por

Copeland, descrita na equação 1.18, os dados da curva dose-resposta podem ser
ajustados para cálculo da constante de inibição aparente 𝐾𝑖𝑎𝑝𝑝

𝜈𝑖
=1−
𝑣0

𝑎𝑝𝑝

𝐸 + [𝐼] + 𝐾𝑖

−

𝑎𝑝𝑝 2

𝐸 + [𝐼] + 𝐾𝑖

− 4[𝐸][𝐼]

5,148–151.

(1.18)

2[𝐸]

onde 𝑣𝑖 e 𝑣0 representam a velocidade inicial observada na presença e ausência do
inibidor, 𝐸 a quantidade de enzima total e 𝐼 a quantidade de inibidor total do ensaio.
Como mencionado, o método clássico, duplo recíproco, é inadequado para a
determinação do mecanismo de ação de inibidores “slow tight binding”, pois nesse
tipo de tratamento gráfico observa-se uma não linearidade a altas concentrações de
61

substrato. Para superar essa limitação e permitir a determinação do mecanismo de
inibição, diversos métodos foram propostos, dentre os quais o mais difundido é a
determinação de vários valores de IC50 do inibidor para diferentes concentrações de
substrato, sob uma concentração fixa de enzima

5,152.

O gráfico obtido a partir dos

valores de IC50 em função da concentração do substrato permite diferenciar os
mecanismos de inibição competitivo, acompetitivo, não competitivo e misto como
demonstrado na Figura 8 a seguir.
Figura 8. Representação gráfica dos valores de IC50 em função da concentração do substrato,
representad como [S]/KM no eixo x, para inibidores do tipo “slow tight binding” de diferentes
mecanismos. A) Curva a representa mecanismo competitivo. Curva b representa mecanismo
acompetitivo. B) Curva c e d “slow tight binding” misto, em que c representa um inibidor com α = 5, e d
representa um inibidor com α = 0,2.

A)

B)

c

a

d
b

FONTE: Adaptado e modificado de Copeland et al. (2013)
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Ainda para inibidores do tipo “slow tight binding” o valor real de Ki para as
diferentes modalidades de inibição pode ser definido com base nas equações de
Cheng-Prusoff 153, como descrito a seguir:

𝐾𝑖𝑎𝑝𝑝 = 𝐾𝑖 1 +

•

Inibição competitiva :

•

Inibição tipo mista (α ≠ 1):

•

Inibição não competitiva (α = 1):

•

Inibição acompetitiva:

𝐾𝑖𝑎𝑝𝑝 =

𝑎𝑝𝑝

𝐾𝑖

𝐾𝑀

[𝑆]
𝐾𝑀

𝑆 + 𝐾𝑀
𝐾𝑖 + [𝑆] 𝛼𝐾𝑖

𝐾𝑖𝑎𝑝𝑝 = 𝐾𝑖

= 𝛼𝐾𝑖 1 +

𝐾𝑀
[𝑆]

(1.19)
(1.20)
(1.21)
(1.22)
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Entretanto, todas as descrições supracitadas para caracterização de um
inibidor são premissas para reações envolvendo um único substrato. O mecanismo
de inibição de um composto para enzimas que catalisam uma reação bissubstrato é
dependente do tipo de mecanismo que a enzima apresenta, e pode ser diferente para
cada um dos substratos envolvidos na reação. Em suma, para as reações com catálise
ping-pong a cinética do estado estacionário ou os estudos de inibição tempo
dependente são realizados variando sistematicamente a concentração de um dos
substratos sob concentração fixa e saturante do outro substrato. Posteriormente, o
estudo inverso é realizado. Assim, os mecanismos de inibição competitivo,
acompetitivo, não competitivo ou misto se referem a cada um dos substratos
envolvidos na reação.
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3. JUSTIFICATIVA
As proteínas quinases participam de processos biológicos complexos e
controlam um conjunto diverso de atividades celulares, o que as tornou alvos
atraentes para o tratamento de uma série de doenças

15–18.

A enzima Nucleosídeo

Difosfato Quinase B (NDPKb) é altamente conservada em várias espécies, tendo
como principal função a manutenção dos níveis de trifosfatos de oxi e
desoxinucleotídeos na célula, entretanto essa enzima apresenta funções distintas em
diferentes organismos 24. Em células de mamíferos, a NDPKb (ou NME2) é claramente
uma proteína multifuncional distribuída no citoplasma, membrana plasmática e no
núcleo36. A NME2 regula aspectos múltiplos da fisiologia celular, incluindo produção
de nucleotídeos e, consequentemente, o crescimento celular24, atividade histidina
quinase que regula a transdução do sinal celular ou a atividade de canais iônicos32–35.
Essa enzima também é capaz de promover e modular a tumorigênese em diferentes
ambientes celulares 37–41, e por esta razão, tem sido descrita como potencial alvo para
intervenções terapêuticas, em especial para o controle de metástase 46,47. No caso de
agentes patogênicos bacterianos e de protozoários tripanossomatídeos, a NDPKb
atua na ativação da GTPase
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e na via de salvamento de purina

154,155.

Em

Leishmania spp. a NDPKb controla os níveis de NTPs, e em particular interesse a
quantidade de ATP extracelular (eATP), o que promove a prevenção da morte de
macrófagos e conservação da integridade das células do hospedeiro em benefício do
parasita

62.

Ademais, a NDPKb tem sido associada com a resistência de algumas

cepas de Leismania spp. ao tratamento com Sb(V) 67, o principal tratamento disponível
para leishmaniose. Nesse âmbito, a inibição da NDPKb de protozoários de Leishmania
spp apresenta ser uma alternativa eficiente, tanto para evitar o sucesso da infecção
quanto

para

diminuir

a

resistência

aos

medicamentos

disponíveis

e,

consequentemente, os inibidores de NDPKb representam ser promissores pontos de
partida para o desenvolvimento de drogas leishmanicidas.
Comumente a atividade catalítica da NDPKb pode ser medida através do
sistema de acoplamento com as enzimas piruvato kinase/lactato desidrogenase, no
qual a hidrólise do trifosfato é acoplada à oxidação do NADH 74,81. O sistema acoplado,
entretanto, não é adequado para seguir as reações da NDPKb com qualquer
dinucleotídeo, pois todos (exceto dTDP) são bons substratos da piruvato kinase

82.

O

uso de ensaios acoplados para a identificação de inibidores é possível, entretanto,
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exigem experimentos adicionais para garantir que a inibição observada durante a
triagem seja devido à inibição da enzima alvo e não devido à inibição da enzima de
acoplamento 5, o que torna a triagem de inibidores mais laboriosa e demorada. Já as
abordagens analíticas como a proposta por Lambeth e Muhonen (1993)
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proporcionam uma direta e sensível detecção de produtos em um modo livre de
sondas marcadoras, porém inclui o consumo excessivo de enzima e tempo de análise.
Na linha de pesquisa desenvolvida por nosso grupo obtivemos sucesso no
desenvolvimento de novos ensaios enzimáticos on-line, baseado no uso de enzimas
imobilizadas em capilares de sílica ou ICER (do inglês immobilized capillary enzyme
reactor), associados à cromatografia zonal para a identificação e caracterização de
inibidores das enzimas alvo acetilcolinesterase
136,137

156,

butirilcolinesterase

123,

NTPDase

e β-Secretase 125. Desse modo, diante da potencialidade das enzimas NME2 e

LmNDPKb para intervenções terapêuticas e o sucesso alcançado com outros alvos
enzimáticos, foi proposto o desenvolvimento de um inédito ensaio enzimático on-line
utilizando as enzimas alvo imobilizadas, separadamente, a fim de superar as
limitações do uso de enzimas em solução, e para acelerar a identificação e
caracterização de inibidores da NDPKb.
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4. OBJETIVOS
4.1.
•

Geral

Desenvolver e caracterizar colunas capilares com as enzimas NDPKb de Homo
sapiens (NME2) e Leishmania major (LmNDPKb) imobilizadas, para serem
empregadas como biorreatores no sistema de cromatografia líquida de alta eficiência
com eluição zonal para a identificação e caracterização de inibidores.

4.2.
•

Objetivos específicos

Expressão heteróloga e purificação das enzimas alvo NME2 e LmNDPKb, bem como
a caracterização dos parâmetros cinéticos para essas enzimas livres em solução

•

Estudo das condições para a imobilização das enzimas na superfície interna de tubos
capilares abertos de sílica fundida para obtenção dos biorreatores

•

Otimização da separação cromatográfica dos nucleotídeos envolvidos na reação de
fosfotransferase e validação dos métodos analíticos off-line e on-line, para a
quantificação da atividade enzimática das enzimas livres em solução e imobilizada,
respectivamente

•

Caracterização dos biorreatores por técnicas de microscopia eletrônica e em termos
de propriedades catalíticas e parâmetros cinéticos, bem como avaliação da resistência
do ICER frente a fatores desnaturantes (pH e solventes orgânicos) e o efeito da
composição da fase móvel e vazão na sua atividade

•

Determinação de condições experimentais balanceadas para realização da triagem de
inibidores utilizando inibidores de referência previamente descritos para enzimas
NDPKs e compostos obtidos a partir de triagem virtual

•

Uso do inibidor de referência (-)-Epicatequina galato (ECG) como prova de conceito
para demonstrar a aplicabilidade do método on-line na caracterização de inibidores,
em termos de determinação da capacidade inibitória (IC50), mecanismo de ação e
constante de inibição (KI)
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5. MATERIAL E MÉTODOS
5.1.

Desenvolvimento do método

5.1.1. Preparo das soluções estoques de nucleotídeos
A Figura 9 mostra as estruturas dos nucleotídeos utilizados no presente estudo.
Uma solução estoque de cada um dos nucleotídeos adenosina trifosfato de sódio
(ATP, 100 mM), adenosina difosfato de sódio (ADP, 50 mM), guanosina trifosfato de
sódio (GTP, 50 mM), guanosina difosfato de sódio (GDP, 50 mM), uridina difosfato de
sódio (UDP, 50 mM) e citosina difosfato de sódio (CDP, 50 mM) foi preparada em
tampão trietilamina (TEA) 100 mM, pH 7,0.
Figura 9. Estrutura dos nucleotídeos ATP, ADP, GTP, GDP, CDP e UDP.
Adenosina Trifosfato (ATP)

Guanosina Trifosfato (GTP)

Adenosina Difosfato (ADP)

Guanosina Difosfato (GDP)

Uridina Difosfato (UDP)

Citosina Difosfato (CDP)

FONTE: Lima 2018

As soluções foram diluídas 1000 vezes em 100 mM de tampão
tris(hidroximetil)aminometano (Tris), pH 7,0 e a quantificação fotométrica dos
nucleotídeos foi efetuada a 260 nm. A concentração da amostra foi então determinada
de acordo com a lei de Lambert-Beer:
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𝑐 = 𝐴⁄ɛ𝑙

(5.1)

onde, c é a contração do nucleotídeo, A é a absorbância da amostra em 260 nm, ɛ é
a absortividade molar da espécie, e l o caminho óptico. Os valores de ɛ utilizados para
o preparo dos nucleotídeos foram ATP e ADP, ɛ = 15.400, GTP e GDP, ɛ = 13.700,
UDP, ɛ = 10.000 e CDP, ɛ = 9.000. As soluções estoques foram diluídas
subsequentemente, em tampão adequado para os diversos estudos realizados.

5.1.2. Separação cromatográfica dos nucleotídeos
A separação dos nucleotídeos ATP, ADP, GTP e GDP, envolvidos na reação
de fosfotransferência da enzima NDPK (Figura 2), foi realizada por cromatografia de
par iônico (IPC, do inglês ion-pair cromatography) em um sistema de HPLC, e a
detecção por absorção em UV (254 nm). Para o desenvolvimento desse método
analítico utilizou-se um cromatógrafo SHIMADZU-PROMINENCE, composto por 2
bombas SHIMADZU LC 20AD, sendo uma dessas equipada com 4 solenoides e
acoplada a uma válvula seletora de solvente SHIMADZU FCV-20AL para gradiente
de baixa pressão. Um detector de arranjo de diodo com comprimento de onda variável
SHIMADZU SPD-M20A e um auto-injetor SHIMADZU SIL-20A compõem o sistema.
Além disso, o equipamento também é acoplado à uma interface SHIMADZU CBM –
20A, e os cromatogramas foram registrados através do software LC solution.
Todas as soluções utilizadas como fase móvel no sistema de HPLC foram
preparadas com água purificada em um sistema Millipore Direct-QTM S, foram filtradas
utilizando filtros de membrana de 0,45 µm de nitrato de celulose Phenomenex ® e
desgaseificadas.
A separação dos nucleotídeos de interesse foi realizada por eluição isocrática,
sendo a fase móvel (FM) composta por uma mistura de Metanol e Tampão de
Separação (TpS) (50 mM de diidrogenofosfato de potássio, KH2PO4, 3 mM de sulfato
de tetrabutilamônio, TBAHS, 80 mM cloreto de amônio, NH4Cl) – Anexo 9.2.
A otimização da fase móvel foi obtida por avaliação dos parâmetros: i) pH na
faixa entre 3,9 a 4,7, ii) porcentagem do modificador orgânico (Metanol) na fase móvel
variando entre 16 a 21%; iii) vazão da fase móvel 0,8 e 1,0 mL.min-1 iv) colunas
analíticas, Luna Phenomenex® (5 µm, 100 Å, 250 x 0.46 mm d.i.) e Eclipse XDB
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Agilent® (5 µm, 100 Å, 150 x 0.46 mm d.i.). Tais parâmetros foram avaliados pela
injeção em triplicata de uma alíquota de 20 µL de uma mistura dos nucleotídeos ATP,
ADP, GTP e GDP sob concentração fixa 1 mM, preparados em Tampão de Amostra
(TAM) (50 mM de Tris, pH 7,0, contendo 5 mM de MgCl2 e 100 mM de NaCl) – Anexo
9.2.

5.1.3. Método on-line
O método on-line foi desenvolvido pelo acoplamento de dois sistemas: o
biorreator (ICER) utilizado como pré coluna analítica, onde acontece a reação
enzimática, e a coluna analítica, onde ocorre a separação cromatográfica dos
nucleotídeos. Um esquema do método completo é representado na Figura 10.
Figura 10. Esquema representativo do método analítico on-line. Sistema composto pelo biorreator
(ICER ou Capilar Vazio), na primeira etapa, seguido da coluna analítica C18, na segunda etapa. A
interface do método foi uma válvula de 6 portas, 3 caminhos e duas posições denominadas posição B
– de transferência (PT) e posição A – analítica (PA)

FONTE: Lima 2018
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A interface entre esses dois sistemas foi uma válvula de seis portas e três
caminhos VICI Cheminert, VALCO, a qual possui duas configurações que foram
denominadas posição A - de transferência (PT) e posição B – analítica (PA). Através
da interface ocorre a conexão entre os dois sistemas permitindo a transferência do
conteúdo reacional do ICER à coluna analítica. No desenvolvimento do método online um capilar de sílica fundida (30cm x 0,1mm D.I – Polymicro) na ausência de
enzima foi utilizado a fim de simular o ICER.
5.1.4. Validação dos métodos analíticos
A separação cromatográfica dos nucleotídeos ATP, ADP, GTP e GDP
otimizada como descrita no item 4.1.3 foi utilizada para validar dois métodos
analíticos: i) off-line e ii) on-line, os quais foram empregados para mensurar a atividade
da enzima NDPK em solução e imobilizada, respectivamente.
Soluções estoque de ADP, variando de 50 a 15.000 M, foram preparadas em
tampão TEA. Para o método off-line uma curva de calibração de ADP foi obtida para
concentrações variando entre 5 a 1500 M, as soluções foram preparadas em
triplicata pipetando-se 90 µL de TAM e 10 µL da solução estoque de ADP.
Similarmente, para o método analítico on-line as amostras foram preparadas da
mesma forma, isto é, 90 µL de TAM e 10 µL de ADP estoque, sendo que a
concentração de ADP, para a construção da curva de calibração variou entre 15 a
1.500 µM. Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram determinados para
valores em que a resposta do analito foram três e cinco vezes o ruído da linha de
base, respectivamente. A seletividade dos métodos foi avaliada por injeção do TAM.
Um capilar de sílica (30 cm x 0.1 mm ID) vazio foi utilizado no sistema para a validação.

5.2.

Expressão heteróloga e purificação das enzimas

5.2.1. Sequências de interesse LmNDPKb e NME2

As sequências de interesse LmNDPKb e NME2, inseridas no vetor comercial
pET28a (Novagen), foram cedidas pelo grupo do Professor Dr. Arthur Henrique
Cavalcante de Oliveira do Laboratório de Caracterização Molecular e Funcional de
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Proteínas do Departamento de Química - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto.

5.2.2. Clonagem do DNA plasmidial
As células competentes E. coli da linhagem DH5α, previamente produzidas de
acordo com o protocolo do Anexo 9.3, foram transformadas por choque térmico com
o DNA plasmidial de interesse (LmNDPKb ou NME2), como previamente descrito

157.

Resumidamente, 150 μL de células e 50 ng do DNA plasmidial foram incubados a 4°C
por 20 min, depois foram submetidos a um choque térmico de 90 segundos à 42ºC, e
incubados novamente a 4°C por 2 min. A regeneração das células foi feita em 1mL de
meio de cultura LB líquido (Anexo 9.1), 10 mM de glicose e 10 mM de MgCl2 por 1 h
à 37ºC sob agitação de 180 rpm. As células foram centrifugadas a 5000 rpm por 3 min
a 37°C, em seguida foram ressuspendidas em 100 L de meio de cultura e inoculadas
em placa Petri contendo o meio LB sólido (Anexo 9.1) e 100 µg.mL-1 de kanamicina,
o crescimento das colônias ocorreu a 37ºC por 12 horas.

5.2.3. Extração, quantificação e sequenciamento do DNA plasmidial

As sequências de interesse em pET28 foram purificadas de uma cultura de 1,5
mL de E. coli transformada e cultivada em meio LB contendo 100 μg.mL-1 kanamicina.
A cultura foi centrifugada a 100 rpm por 5 min a 4°C, e a partir do precipitado a
extração e purificação do DNA plasmidial foram realizadas utilizando um Kit de
extração Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification Systems (Promega) de acordo
com as recomendações do fabricante.
As amostras foram então quantificadas por NanoDrop da Thermo Scientific e
enviadas para o sequenciamento no Centro de Pesquisa Sobre o Genoma Humano e
Células Tronco do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo - SP
(www.genoma.ib.usp.br/pt-br/servicos/sequênciamento-de-dna).

5.2.4. Análises das sequências de DNA

As sequências de nucleotídeos obtidas e os eletroferogramas oriundos do
sequenciamento foram analisados com o auxílio do software DNA Sequence Baser
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158.

Arquivo tipo "FASTA" foi gerado e as sequências consenso (contigs) foram

sobrepostas à sequência já descrita para a LmNDPKb e NME2 no GenBank
usando a ferramenta Clustal Omega

160,161.

159,

As amostras que apresentaram

integridade nas sequências de interesse (LmNDPKb e NME2) foram utilizadas na
expressão heteróloga das enzimas.

5.2.5. Transformação e Expressão

E.coli BL21(DE3)pLysS competentes, produzidas de acordo com protocolo
descrito no Anexo 9.4, foram utilizadas para a expressão das proteínas de interesse
de acordo com o protocolo pré estabelecido

162.

Sucintamente, 50 L da cepa

BL21(DE3)pLysS foi transformada com o 2 L do pET28a+sequência de interesse e
plaqueada em meio HDM sólido seletivo (Anexo 9.1), a cepa transformada foi
incubada por 12 h a 37°C. Em seguida, uma colônia de cada cepa foi pré inoculada
em 5 mL de meio HDM líquido seletivo e incubada por 12 h a 37°C, sob agitação de
180 rpm. Posteriormente, essa cultura foi transferida para 200 mL de meio HDM
líquido seletivo, onde o crescimento foi monitorado até uma OD600 de 0,6 para
realização da indução com 1,0 mM de IPTG por 5 h, a 37°C a 180 rpm. Por fim, as
culturas foram centrifugadas em 10.000 rpm, por 10 min a 4°C e em seguida, o
sobrenadante foi descartado e o precipitado de células direcionado ao processo de
lise.

5.2.6. Lise e purificação por afinidade das proteínas LmNDPKb e NME2

O precipitado de bactéria obtido para cada proteína de interesse foi
ressuspenso, lisado em 20 mL de tampão de lise (Anexo 9.2) e sonicado (Sonicador
de sonda, Fisher Scientific) no gelo com 10 pulsos de 1 minuto intercalados com
intervalos de 30 segundos. Os extratos da lise foram centrifugados por 30 min, 4°C a
10.000 rpm.
Para a purificação das enzimas por cromatografia de afinidade, os extratos
solúveis (sobrenadante) foram individualmente incubados a 4°C por 1 h com 2 mL de
resina Ni-NTA (Quiagen, Hilden, Alemanha), previamente equilibrada em tampão de
lavagem (Anexo 9.2). A suspensão dos extratos e resina foi centrifugada a 5000 rpm,
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por 5 min a 4°C, o excesso de sobrenadante descartado e as resinas empacotadas
individualmente em colunas cromatográficas (10x1,5 cm). O excedente que não se
ligou a resina (Flow Through, FT) foi coletado e armazenado a 4°C. Os interferentes
foram lavados da resina com 10 mL de tampão de lavagem, e as proteínas de
interesse eluídas com a aplicação de um gradiente de imidazol (50 mM NaH 2PO4, 300
mM NaCl, 80-250 mM imidazol, pH 8.0), alíquotas de 1,0 mL foram coletadas e
armazenadas a 4°C.

5.2.7. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)

O grau de pureza e o sucesso da expressão das proteínas foram estimados em
um gel desnaturante de poliacrilamida SDS-PAGE 15% 163. As amostras da expressão
(T0 - antes da indução e T4 - após a indução), e da purificação foram preparadas
pipetando-se 25 L de amostra e 5 L de tampão de amostra para gel SDS-PAGE
(Anexo 9.2). As amostras foram aquecidas em banho-maria por 15 minutos e
aplicadas no gel desnaturante, no qual também foi aplicado um marcador de peso
molecular Low Molecular Weigh Calibration Kit (GE Healthcare), constituído pelas
proteínas Fosforilase b (97 kDa), Albumina (66 kDa), Ovoalbumina (45 kDa), Anidrase
carbônica (30 kDa), inibidor de tripsina (20,1 kDa) e α-Lactalbumina (14,4 kDa).
O gel foi preparado a partir de uma mistura de acrilamida/bis-acrilamida na
razão de 29:1, em uma solução tampão (0,0192 mol.L -1 glicina, 0,1% SDS, 0,025
mol.L-1 TRIS-HCl, pH 8,3), com 0,05% de persulfato de amônio e 0,005% TEMED, e
submetidas a voltagem de 300 V e corrente de 25 mA. O gel foi corado com solução
de Coomassie Blue (Sigma-Aldrich) (0,1% “Coomassie R-250”, 50% metanol, 7%
ácido acético) e descorados com uma solução de 10% ácido acético e 30% etanol.

5.2.8. Estimativa da quantidade de proteínas

Após a purificação a concentração das proteínas puras foi estimada utilizando
o método de Bradford (1976)

164.

Neste ensaio, a albumina de soro bovino (BSA) foi

utilizada como referência para a construção de uma curva de calibração, a qual foi
obtida por regressão linear a partir da relação da absorbância dada uma certa
concentração de BSA que variou de 3 a 18 µg.mL-1. A absorbância foi aferida a 595nm.
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5.3.

Atividade das enzimas alvo livres em solução

A atividade das enzimas LmNDPKb e NME2 livres em solução foi realizada
como descrito anteriormente por Oliveira et al. (2006) 162 com pequenas modificações.
A reação foi feita em meio reacional contendo 200 ng de proteína (LmNDPKb ou
NME2) para um volume final de 100 µL como descrito a seguir:

Meio Reacional
•

10 µL ATP 10 mM

•

10 µL GDP 10 mM

•

10 µL MgCl2 50 mM

•

10 µL de enzima 20 ng.mL-1

•

20 µL NaCl 500 mM

•

20 µL Tris 250 mM, pH 7,0

•

20 µL H2O

A reação se procedeu por 10 min a 30°C seguido de interrupção, uma alíquota
de 20 µL foi analisado utilizando o método off-line.
Para a efetiva interrupção da reação enzimática em solução, três métodos
foram estudados: i) adição de HCl 2,0 M, 25% (v/v) seguido de neutralização com
KOH 2,0 M; ii) adição de KOH 2,0 M, 25% (v/v) seguido de neutralização com HCl 2,0
M; iii) aquecimento a 80°C durante 1, 2, 5 ou 10 min. Nestes estudos, cada uma das
proteínas (LmNDPKb ou NME2) foram inicialmente inativadas por mudança do pH do
meio através da adição de HCl ou KOH, ou por aquecimento. Em seguida, a reação
de fosfotransferência remanescente dessas enzimas inativas foi mensurada. O
controle da reação foi obtido pela injeção da mistura reacional na ausência das
enzimas. A atividade residual foi determinada em relação a atividade da enzima ativa
de acordo com a equação:
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 100 𝑥

𝐴𝐶𝑇𝑅𝐿− 𝐴𝑖
𝐴𝐶𝑇𝑅𝐿

(5.2)
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onde 𝐴𝑖 representa a área do ADP obtida a partir da atividade da enzima supostamente
inativa e 𝐴𝐶𝑇𝑅𝐿 a área do ADP obtida a partir da solução controle na ausência da
enzima.

5.4.

Imobilização das enzimas alvo

Os biorreatores foram obtidos utilizando como suporte um tubo capilar aberto
de sílica fundida. O processo de imobilização foi realizado utilizando uma bomba
seringa 11 Plus da Harvard Apparatus, na qual uma seringa injetora foi conectada ao
capilar e as soluções eluídas a vazão de 130 µL.min -1. A extremidade do capilar
conectada à seringa foi definida como cabeça da coluna.

5.4.1. Imobilização covalente via glutaraldeído

O procedimento é composto de duas etapas, um tratamento ácido seguido da
imobilização como previamente

descrito na literatura

123,136,137.

Sucintamente, o

capilar de dimensões de 90 cm por 0,1 mm D.I foi conectado à bomba e o tratamento
ácido foi realizado no suporte pela eluição de 2,0 mL de HCl 2,0 M, seguido de
lavagem com 1,0 mL de água e secagem por 1h a 95°C. A ativação dos grupos silanóis
foi realizada pela eluição de 1,0 mL de uma solução aminopropiltrietoxisilano (APTES)
10% (v/v), seguido de aquecimento a 95°C por 30 min, o capilar permaneceu a
temperatura ambiente por 12h.
A segunda etapa foi realizada pela eluição de 1,5 mL de glutaraldeído 1% (v/v),
preparado em solução fosfato 50 mM, pH7,4. O excesso de glutaraldeído foi lavado
com 2,0 mL de solução fosfato, em seguida 500 L da solução enzimática foi eluído 3
vezes, e por fim 2,0 mL de 50 mM de Tris, pH 7,0 foi eluído pelo capilar. O capilar de
90 cm foi dividido em três biorreatores com dimensões de 30 cm cada, os quais foram
armazenados à 4°C com as extremidades imersas em 50 mM de Tris, pH 7,0.

5.4.1.1.

Otimizações das condições de imobilização para a LmNDPKb

A enzima alvo LmNDPKb foi imobilizada covalentemente via glutaraldeído e o
biorreator denominado LmNDPKb-ICER-Cov. Foram avaliadas três concentrações da
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solução enzimática para imobilização (125, 200 e 250 ng.L-1). O procedimento de
imobilização também foi realizado em tampão imidazol 250 mM pH 8,0 e 10,0, a fim
de se estudar o efeito do pH na imobilização, para isso a solução enzimática de
LmNDPKb a 250 ng.L-1 foi incubada por 10 min no tampão imidazol 250 mM, pH 8,0
ou 10,0 e subsequentemente utilizada na imobilização.

5.4.1.2.

Otimizações das condições de imobilização para a NME2

A enzima alvo NME2 imobilizada via ligação covalente usando glutaraldeído,
denominada NME2-ICER-Cov, foi obtida para soluções enzimáticas a 250 ng.L-1 em
tampão imidazol 250 mM tanto em pH 8,0 quanto em 10,0.

5.4.2. Imobilização por quelação via cauda de Histidina

O vetor pET28a contendo a sequência codificadora da proteína LmNDPKb foi
utilizado para na expressão heteróloga, o que possibilitou a fusão da extremidade Nterminal a uma cauda de seis resíduos de Histidina (cauda His-Tag). A imobilização
por quelação utilizando a cauda His-Tag para a enzima LmNDPKb (LmNDPKb-ICERHis) foi realizada de acordo com o protocolo descrito por Tachibana et al. (2006)

101

modificado. Resumidamente, o tratamento ácido e a ativação do suporte foram
realizados como descrito no item 4.3.1 e após 12h os grupos amino no suporte foram
ativados com 1% (v/v) de glutaraldeído. Em seguida, 2,0 mM de AB-NTA foi eluído
através do capilar por 30 minutos, o excesso de AB-NTA foi lavado com 0,5 mL de
água ultrapura. Para proteger o excesso de grupos aldeídos de outras reações
químicas, foi eluído através do capilar 50 mM de L-lisina, por 30 minutos.
Subsequentemente, 1% (m/v) de NiSO4.6H2O foi eluído pelo capilar, seguido de 500
µL da enzima 250 ng.mL-1 preparada em tampão imidazol 250 mM, pH 8,0, que foi
eluída três vezes pelo capilar a 130 µL.min-1. Por fim, 2,0 mL de 50 mM de Tris, pH
7,0 foi eluído pelo capilar. O capilar de 90 cm foi divido em três biorreatores de 30 cm
cada, os quais foram armazenados à 4°C com as extremidades imersas em 50 mM
de Tris, pH 7,0.
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5.5.

Rendimento da imobilização por digestão tríptica

O rendimento do processo de imobilização covalente via glutaraldeído e por
quelação foi realizado por digestão tríptica das amostras pré e pós imobilização. Para
estas análises uma alíquota de 100 µL da solução enzimática pré imobilização e 100
µL da solução remanescente do procedimento de imobilização foram incubadas com
5 µg.µL-1 de tripsina na concentração de 0,025 µg.µL-1 (Sequencing grade modified
trypsin, Promega) e 100 µL de 50 mM tampão bicarbonato, pH 7,0 por 12 h a 37°C. A
reação de digestão foi interrompida pela adição de 5 µL de ácido fórmico.
Como supracitado, a solução enzimática é utilizada para a obtenção de 3
biorreatores. A fim de estimar a quantidade de proteína retida no interior de cada um
dos biorreatores, os mesmos foram individualmente submetidos a digestão tríptica.
Para esse fim, o biorreator foi preenchido com uma solução contendo 50 mM tampão
bicarbonato, pH 7,0 e tripsina (0,025 µg.µL-1) por 12h a 37°C. Nesse período as
extremidades do ICER permaneceram imersas na mesma solução. Após esse período
a reação da tripsina foi interrompida pela adição de 4,0 µL de ácido fórmico na solução
e eluição da mesma através do capilar.
As amostras foram analisadas em parceria com o Centro de Química de
Proteínas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sob supervisão do Prof. Dr.
José Cesar Rosa. Nesse âmbito as amostras foram primeiramente submetidas a
dessalificação em resina de fase reversa (Poros 50 R2 – PerSeptive Biosystem; Foster
City) e, subsequentemente, analisadas em um sistema UHPLC hifenado a um
espectrômetro de massas ESI-QUAD-TOF.
Os espectros adquiridos foram processados e analisados utilizando a
ferramenta de busca MASCOT

165

(www.matrixscience.com/) contra os bancos de

dados NCBI e SwissProt para identificação das proteínas. O rendimento do processo
de imobilização foi obtido por Exponentially Modified Protein Abundance Index
(emPAI) 166.

5.6.

Análise da homogeneidade da imobilização no capilar

A homogeneidade da imobilização ao longo da superfície do capilar foi avaliada
a partir da atividade de frações de 5,0 cm do biorreator LmNDPKb-ICER. Nesse
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contexto, segmentos de 5,0 cm foram sendo retirados da cabeça do biorreator e
conectados ao sistema LC-UV, onde foi feita a injeção, em duplicata, de 20 µL dos
substratos ATP e GDP (1,0 mM preparados em TAM). Um capilar vazio de 5,0 cm foi
utilizado como controle.

5.7.

Análise da reprodutibilidade do procedimento de imobilização

Durante os estudos de otimização do procedimento de imobilização utilizou-se
um capilar de 30 cm para cada condição estudada. Posteriormente, após
determinadas as condições ótimas para obtenção de uma maior atividade, o
procedimento de imobilização foi realizado para 90 cm de capilar, a partir do qual
obteve-se 3 biorreatores, como descrito no item 4.3.1. A fim de avaliar a
reprodutibilidade do procedimento de imobilização, a atividade do ICER obtido a partir
de 30 cm de capilar foi comparada às atividades dos 3 biorreatores obtidos a partir de
90 cm de capilar. Para este fim, injetou-se uma alíquota de 20 L contendo 1,0 mM
dos substratos ATP e GDP, preparados em TAM, em cada um dos biorreatores.

5.8.

Estabilidade dos biorreatores

A atividade enzimática dos biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICERCov obtidos sob diferentes condições de imobilização (pH 8,0 e 10,0), foi mensurada
periodicamente pela injeção de uma alíquota de 20 L dos substratos ATP e GDP (1,0
mM preparados em TAM). Durante o período de 250 dias os biorreatores foram
totalmente dedicados aos estudos de estabilidade.

5.9.

Análise dos fatores que influenciam a atividade do ICER

5.9.1. Sais constituintes da fase móvel e/ou do preparo de amostra

A fase móvel (FM) do biorreator inicialmente admitido para o ICER no método
on-line, foi baseada no meio reacional (MR) utilizado para a enzima NDPKb em
solução (TAM – Anexo 9.2). Para melhor compreender o efeito dos sais constituintes
do tampão na atividade do ICER foram selecionadas quatro diferentes composições
de FM, as quais são descritas na Tabela 5.
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Tabela 5. Composição das fases móveis avaliadas para o LmNDPKb-ICER-Cov
Fase móvel

Composição

A (MR)

50 mM Tris, pH 7,0, contendo 5 mM de MgCl2 e 100 mM de NaCl (TAM)

B

50 mM Tris, pH 7,0, contendo 100 mM de NaCl

C

50 mM Tris, pH 7,0, contendo 5 mM de MgCl2

D

50 mM Tris, pH 7,0

FONTE: Lima 2018

Alíquota de 20 µL de uma amostra dos substratos ATP e GDP 1,0 mM,
preparados em TAM, foi injetada em duplicata no LmNDPKb-ICER, o qual havia sido
previamente equilibrado por 30 min em cada um dos tampões A, B, C ou D. Amostras
de 1,0 mM dos substratos ATP e GDP preparadas no mesmo tampão utilizado como
fase móvel foram analisadas. O controle foi realizado para cada análise empregandose um capilar vazio.

5.9.2. Vazão da fase móvel do ICER

A atividade dos biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov foi
mensurada sob diferentes vazões (30 a 250 µL.min -1). Para isso, o ICER foi
condicionado por 30 min na vazão a ser avaliada. A atividade foi mensurada pela
injeção de uma alíquota de 20 µL de uma solução dos substratos ATP e GDP 1,0 mM,
em TAM.

5.9.3. Presença de solventes orgânicos no preparo de amostras

O efeito dos solventes orgânicos metanol, etanol, acetonitrila e DMSO na
atividade dos biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov foi avaliado. Para
isso, uma solução dos substratos 1,0 mM ATP e GDP foi preparada em TAM na
presença de 25 ou 50% v/v de cada um dos solventes mencionados, e uma alíquota
de 20 µL foi injetada no ICER em duplicata.
A presença do solvente na amostra, entretanto, pode promover alterações na
separação cromatográfica dos nucleotídeos. Deste modo, a resolução cromatográfica
(𝑅𝑆 ) da banda do produto ADP, que é utilizada para quantificação da reação
enzimática, foi calculada em relação às bandas adjacentes do GTP e ATP sob as
diferentes condições de acordo com a equação a seguir:
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𝑅𝑆 =

2 tR ADP − tR Banda adjacente
WADP+ WBanda adjacente

(5.3)

onde, t R ADP é o tempo de retenção para o ADP, t R Banda adjacente é o tempo de
retenção para o GTP ou ATP, WADP é a largura da linha de base para a banda ADP e
WBanda adjacente é a largura da linha de base para a banda do GTP ou ATP. As
resoluções 𝑅𝑆1 e 𝑅𝑆2 foram determinadas como a resolução da banda de ADP em
relação às bandas de GTP e ATP, respectivamente.

5.10. Análise do pH na atividade das enzimas alvo

O efeito do pH na atividade de fosfotransferase foi avaliado para as enzimas
livres em solução (LmNDPKb e NME2), e para os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov
e NME2-ICER-Cov na faixa de pH entre 4,0 e 9,0 (com variação de 0,5 unidade). Para
a faixa de pH entre 4,0 - 7,5 foi utilizado 50 mM do tampão fosfato/citrato, e para a
faixa de pH entre 7,0 - 9,0 foi utilizado 50 mM de tampão Tris/HCl.
A atividade das enzimas livres em solução para os diferentes valores de pH foi
realizada em triplicata como descrito no item 4.2, utilizando o método off-line. Para os
biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov, o efeito foi avaliado utilizandose o método on-line. Inicialmente, o ICER foi equilibrado por 20 minutos na fase móvel
Tris/HCl ou fosfato/citrato com o pH a ser estudado, e uma alíquota de 20 µL contendo
1,0 mM dos substratos ATP e GDP foi injetada no biorreator em triplicata. Os
substratos foram preparados em tampão Tris/HCl ou fosfato/citrato contendo 5,0 mM
MgCl2 e 100 mM NaCl.

5.11. Caracterização dos biorreatores

5.11.1.

Caracterização Morfológica

A caracterização morfológica foi realizada para o LmNDPKb-ICER-Cov
utilizando o microscópio eletrônico de varredura (MEV) Carl Zeiss EVO 50
(Cambridge, UK). A análise foi realizada pelo químico responsável Dr. Rodrigo
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Ferreira da Silva na central de Química Analítica do Departamento de Química da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP.
Uma amostra de 1,0 cm retirada da extremidade do LmNDPKb-ICER-Cov foi
submetida a um tratamento de limpeza com nitrogênio gasoso. Em seguida, foi
realizado um recobrimento com ouro da amostra, por um período de 200 s através de
um pulverizador Bal-Tec modelo SCD 050 Sputter Coater (Fürstentum Liechtenstein).
Adicionalmente também foram feitas análises das amostras do capilar vazio, do
capilar após o tratamento ácido e após a modificação do suporte com glutaraldeído.

5.11.2.

Atividade na presença de diferentes aceptores de fosfato (NDPs)

A atividade dos biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov foi
mensurada para diferentes aceptores de fosfato na presença do ATP. Alíquotas de 20
uL contendo 1,0 mM dos substratos ATP e NDPs (GDP, CDP ou UDP) preparados
em TAM foi injetada em duplicata.

5.12. Cinética do estado estacionário

5.12.1.

Enzimas livres em solução

Os estudos de cinética do estado estacionário para as enzimas LmNDPKb e
NME2 livres em solução foram realizados de acordo com as premissas do mecanismo
ping-pong. A atividade das enzimas livres em solução foi mensurada como descrito
no item 4.2. As soluções estoques dos substratos ATP e GDP foram preparadas em
TEA 100 mM, pH 7,0 em concentrações apropriadas (1,5; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0;
20,0 e 50,0 mM). Inicialmente, os estudos cinéticos para o sistema ping-pong dessas
enzimas foi realizado para variação da concentração do substrato GDP na faixa de
0,15 a 5,0 mM, sob diferentes concentrações fixas de ATP (0,15; 0,25; 0,50; 0,75,
1,00; 1,50; 2,00 e 5,00 mM). Em seguida, a concentração do ATP foi variada de 0,15
a 5,0 mM para diferentes concentrações fixas de GDP (0,15; 0,25; 0,50; 0,75, 1,00;
1,50; 2,00 e 5,00 mM). Os estudos foram realizados em triplicada e o controle para
cada curva foi realizado na ausência das enzimas.
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5.12.2.

Enzima imobilizada (LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov)

Os estudos de cinética do estado estacionário para os biorreatores foram
realizados similarmente ao descrito para as enzimas livres em solução (item 4.11.1).
Inicialmente a concentração do GDP foi variada de 0,15 a 5,00 mM para diferentes
concentrações fixas do ATP (0,15 a 5,00mM). Na sequência a concentração de ATP
foi variada para a faixa de 0,15 a 5,00 mM para concentrações fixas do substrato GDP
entre 0,15 e 5,00 mM. Os estudos foram realizados em duplicata.

5.12.3.

Cálculo dos parâmetros cinéticos

𝐺𝐷𝑃
𝐴𝑇𝑃
Os parâmetros cinéticos 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
, 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
e 𝑉𝑀𝑎𝑥 foram determinados para as

enzimas LmNDPKb e NME2 livres em solução e para os biorreatores LmNDPKbICER-Cov e NME2-ICER-Cov graficamente utilizando o software GraphPad Prism 5.0.
Inicialmente, o gráfico duplo recíproco 1/v versus 1/[GDP], quando o substrato GDP é
variado, foi traçado para comprovar o mecanismo ping-pong e, em seguida os
𝑎𝑝𝑝
𝐺𝐷𝑃
parâmetros cinéticos 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
e 𝑉𝑀𝑎𝑥 foram determinados graficamente ao traçar 1 𝑉𝑀𝑎𝑥
𝐴𝑇𝑃
versus 1/[GDP] ou ainda 1 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
versus 1/[GDP]. Simetricamente, o gráfico recíproco

1/v versus 1/[ATP], quando o substrato ATP é variado, também foi elaborado e os
𝑎𝑝𝑝
𝐴𝑇𝑃
parâmetros cinéticos 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
, e 𝑉𝑀𝑎𝑥
foram calculados graficamente como mencionado

para o substrato GDP.

5.13. Estudos de inibição

Após obtenção e caracterização dos biorreatores iniciou-se o processo de
validação do método on-line para a identificação e caracterização de compostos ativos
contra as enzimas LmNDPKb e NME2. Para este fim, além de inibidores previamente
descritos na literatura foram realizados estudos de triagem virtual (ou estudos in silico)
para identificar inibidores de LmNDPKb.
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5.13.1.

Triagem virtual para identificação de inibidores para a LmNDPKb

Os estudos in silico foram realizados em colaboração com a Embrapa
Agricultural Informatics, sob supervisão do pesquisador Dr Goran Neshich, com o
objetivo de realizar uma busca mais racional e produtiva de inibidores seletivos para
a enzima NDPKb de Leishmania major.
Nestes estudos a preparação da proteína alvo LmNDPKb foi obtida a partir da
unidade biológica relativa à sua estrutura em complexo com ADP (código PDB
3NGU70). Um hexâmero condizente com o formato PDB foi construído contendo
cadeias nomeadas de A-F. A estrutura foi processada pelo protocolo Prepare Protein
do Discovery Studio 4.0 (DS), que inclui procedimentos para limpeza da estrutura
proteica e protonação utilizando o método proposto por Spassov & Yan

167,

o qual foi

executado considerando-se pH 5.0.
A detecção de regiões de interesse para o atracamento de pequenos ligantes
na proteína alvo foi realizado empregando-se o protocolo do DS para a detecção de
bolsões. A partir dos resultados obtidos, utilizaram-se os módulos JPD e MSSP da
plataforma STING para determinar resíduos específicos passíveis de interação com
pequenos compostos.
A triagem virtual foi realizada para 54 mil compostos extraídos tanto do ZINC
quanto do ChEMBL como discriminados na Tabela 6. Os compostos foram preparados
pelo protocolo Prepare Ligands do DS.
Tabela 6. Distribuição dos compostos utilizados na triagem virtual em função do catálogo

ZINC

ChEMBL

Catálogo

Número de Compostos

DrugBank 168

7.321

ChEBI 169
AnalytiCon Discovery NP

36.148
170

9.933

Nubbe Natural Products 171

566

KinetoBoxes 172

592

FONTE: Lima 2018

Para a enumeração dos estados de ionização, foram estabelecidos valores de
pH entre 4,5 e 5,5. O procedimento de docking molecular foi realizado por meio do
programa LigandFit, na versão disponibilizada pelo DS. As poses obtidas foram
minimizadas in situ (proteína rígida) por meio de simulações de dinâmica molecular
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(pacote CHARMm), para finalmente serem avaliadas pela função de pontuação
LigScore2.

5.13.2.

Inibição pontual dos compostos de referência

Os compostos descritos na Tabela 7, que compreende inibidores de NDPKs de
diferentes mecanismos de ação, inibidores de quinases e dois dos compostos mais
bem ranqueados nos estudos in silico, foram selecionados como inibidores de
referência para a validação do método on-line como ferramenta de triagem.
Todos os compostos de referência foram submetidos a ensaios de inibição
pontual utilizando os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e o NME2-ICER-Cov, nas
concentrações de 100 ou 200 µM, como descrito na Tabela 7.
A atividade dos biorreatores foi mensurada na presença e ausência dos
inibidores de referência e o percentual inibitório para cada um desses compostos foi
determinado baseado na área da banda do produto ADP, de acordo com a equação
a seguir:
𝑪 𝑺𝒃

𝑰 % = 𝟏𝟎𝟎 [𝟏 − (𝑪 𝒊−−𝑺𝒃)]
𝟎

(5.4)

onde 𝑪𝒊 representa a atividade de fosfotransferência do ICER na presença do inibidor
de referência, 𝑪𝟎 representa a atividade do ICER na ausência do inibidor e Sb
representa a área da banda de ADP resultante da hidrólise espontânea do substrato,
para esse controle um capilar vazio foi utilizado.
A inibição pontual foi realizada para os inibidores de referência especificados
na Tabela 6 sob diferentes condições de concentração de substratos. Para o
LmNDPKb-ICER-Cov os ensaios foram realizados a 0,5 mM de GDP (1,0 x o valor de
𝐺𝐷𝑃
𝐴𝑇𝑃
𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
) e para diferentes valores de ATP correspondentes a 1,0; 1,5 e 2,0 x 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
(1,5;

3,0 e 5,0 mM de ATP, respectivamente). Já para o NME2-ICER-Cov a inibição pontual
𝐺𝐷𝑃
foi realizada sob concentração de GDP igual a 1,5 mM (1,0 x o valor de 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
), e para
𝐴𝑇𝑃
concentrações de ATP igual a 1,0 e 1,5 x o valor de 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
(1,5 e 3,0 mM,

respectivamente). Posteriormente, as condições ótimas do método on-line para
aplicação na triagem de inibidores foram determinadas por modulação da quantidade
de proteína do ensaio, que se deu através da diminuição do capilar para 20 cm e/ou
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imobilização de uma solução enzimática diluída 100 vezes, ou seja, uma solução
enzimática a 2,5 ng.µL1.
Tabela 7. Compostos selecionados para a validação do método on-line como ferramenta para
identificação e caracterização de inibidores de NDPK de L major (LmNDPKb) e H. sapiens (NME2)
Composto

[inibidor]
ensaiada
(µM)*

Mecanismo de
Inibição

3’5’-adenosinamonofosfatocíclico (cAMP)

200

Competitivoa

Strelkov, S.V. et al.
J.Mol. Biol. 249,
665–674 (1995) 78

200

Não competitivo
(non
competitive)b

Malmquist, N. A. et
al. Proc. West.
Pharmacol. Soc.
44, 57–59 (2001) 76

(-)-Epicatequina
galato (ECG)

200

Não competitivo
(non
competitive)b

Malmquist, N. A. et
al. Proc. West.
Pharmacol. Soc.
44, 57–59 (2001) 76

Imatinib

100

ND**

Curcumina

100

ND**

GCBPN02

100

ND**

Triagem in silico

GCBPN15

100

ND**

Triagem in silico

Ácido elágico
(EA)

Estrutura

Referência

Inibidor de quinase
173

Inibidor de quinase
174

FONTE: Lima 2018 *concentração aplicada no presente estudo; ** - não determinado para as enzimas
alvo LmNDPKb e NME2; a – Mecanismo geral para NDPKs; b – Mecanismo descrito apenas para a
NME2
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As amostras para realização da atividade controle (ausência do inibidor) foram
preparadas pela mistura de 10 µL do solvente de solubilização do inibidor e 90µL de
meio reacional contendo os substratos ATP e GDP em TAM. As amostras para
realização da atividade inibitória foram preparadas pela adição de 10 µL da solução
estoque do inibidor de referência (1,0 ou 2,0 mM) e 90 µL de meio reacional.
Inicialmente, uma alíquota de 20 µL de cada uma das amostras foi analisada utilizando
o método on-line contendo o capilar vazio para a obtenção do Sb e,
subsequentemente, o ICER foi condicionado por 20 min e as amostras foram injetadas
em duplicata.

5.13.3.

Inibidor de referência (-)-Epicatequina galato (ECG)

A determinação da capacidade inibitória (IC50) do ECG para os biorreatores foi
realizada através da quantificação do produto enzimático ADP, que foi obtido na
presença de diferentes concentrações do inibidor sob concentração fixas e saturantes
dos substratos ATP (5,0 mM) e GDP (0,50 e 1,50 mM, que correspondem a 1 x o valor
de

𝐺𝐷𝑃
𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝

para

os

biorreatores

LmNDPKb-ICER-Cov

e

NME2-ICER-Cov,

respectivamente). Para esses ensaios as soluções estoques de ECG (200, 800, 1000,
1400, 1800, 2000, 2300, 2500, 2800, 3000 e 3300 µM) foram preparadas em água e
o preparo das amostras para determinação do IC50 foram obtidas pipetando-se 10 µL
de ATP (50,0 mM), 10 µL de GDP (5,0 e 15,0 mM para os biorreatores LmNDPKbICER-Cov e NME2-ICER-Cov, respectivamente), 10 µL ECG estoque e 70 µL de TAM.
Uma alíquota de 20 µL da amostra foi analisada utilizando o método on-line. Os
biorreatores

LmNDPKb-ICER-Cov

e

NME2-ICER-Cov

foram

previamente

estabilizados, esses experimentos foram realizados em duplicata.
A atividade controle (ausência de inibidor), 𝑪𝟎 , foi obtida pela injeção somente
dos substratos e o percentual de inibição I (%) foi calculado para cada uma das
concentrações de ECG de acordo com a equação 4.4. Os valores de Sb foram obtidos
pela injeção das amostras no capilar vazio. Os valores de IC50 foram determinados
por regressão não linear obtida a partir do percentual de inibição I(%) a uma dada
concentração de ECG, utilizando o software GraphPad Prism 5.0.
Em seguida, a equação de Morrison (EQ 1.18) foi utilizada para calcular as
constantes de inibição aparentes, 𝐾𝑖𝑎𝑝𝑝 , para os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e
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NME2-ICER-Cov na presença de ECG. Para isso a atividade fracionária, que é a
atividade que permanece na presença de uma determinada concentração de inibidor,
obtida a uma dada concentração de ECG foi utilizada para a obtenção da curva doseresposta. A concentração total de enzimas, [E]T, nos biorreatores foi estimada
extrapolando a porção linear da curva dose-reposta para o eixo x.
O mecanismo de inibição para o ECG foi definido para os biorreatores em
relação ao substrato GDP, de acordo com as premissas de um inibidor do tipo “slow
tight binding”. Para isso, diferentes valores de IC50 foram definidos na presença do
inibidor ECG, variando entre 0,02 a 0,14 µM, sob diferentes concentrações fixas de
GDP (0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 e 2,0 µM) e para uma concentração fixa e saturante do
substrato ATP (5,0 mM). O gráfico dos valores de IC50 versus as diferentes
𝐺𝐷𝑃
concentrações do substrato GDP, expresso em termos de [GDP]/ 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
, permitiu

definir o mecanismo de ação do inibidor. Por fim, o valor da constante de inibição real
Ki foi definida de acordo com as equações de Cheng-Prusoff

153

(item 1.9)

correspondentes ao mecanismo de inibição observado.

5.14. Aplicação dos biorreatores na triagem de inibidores

Os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov foram utilizados para
a triagem em bibliotecas de compostos sintéticos, cujas estruturas estão
representadas no Apêndice 8.3. As coleções desses compostos foram obtidas em
colaboração com grupos de síntese da UFSCar e FIOCRUZ-RJ.
Os ensaios e o cálculo da inibição pontual foram realizados como supracitado
para os compostos de referência (item 4.12.2) utilizando a concentração dos
substratos a 1 vez o valor do KM.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1.

Desenvolvimento dos métodos analíticos

6.1.1. Separação dos nucleotídeos

A cromatografia de par iônico (IPC) pode ser compreendida como uma
modificação da cromatografia em fase reversa, com o propósito de ser aplicada a
separação de moléculas iônicas. Tal modificação é obtida pela adição de um reagente
IPC à fase móvel, o qual possui uma das extremidades hidrofóbica capaz de interagir
com a fase estacionária reversa, comumente C18 ou C8, e a outra extremidade iônica
é apropriada para retenção do analito iônico 175.
Diversos métodos empregando IPC para a separação de nucleotídeos
utilizando eluição gradiente com alto tempo de análise já foram descritos 176,177, e em
menor número alguns métodos com eluição isocrática também são encontrados

82,88.

Fundamentado nesses métodos, pôde-se otimizar a separação dos nucleotídeos de
interesse ATP, ADP, GTP e GDP em uma coluna analítica C18 Phenomenex de 250
mm, avaliando os parâmetros da fase móvel como pH, proporção Tampão de
Separação:Metanol e vazão.
O reagente IPC, TBAHS+, uma vez adicionado à fase móvel, recobre toda a
superfície da fase estacionária C18, e promove preferencialmente a retenção dos
nucleotídeos ionizados na fase estacionária. Assim, a modificação do pH altera o
equilíbrio entre as espécies não ionizadas e ionizadas. Nestes estudos nós
verificamos que o aumento do pH promoveu uma maior retenção dos analitos como
observado na Figura 11A, sendo a melhor separação obtida para o pH 4,7. Tal efeito
é decorrente do aumento crescente da ionização dos analitos, uma vez que esses são
nucleotídeos e atuam como ácidos fracos.
O aumento do modificador orgânico (Metanol) na fase móvel, em contrapartida,
promoveu uma menor retenção dos analitos e perda da resolução cromatográfica
(Figura 11B), o que pode estar associado a mudança do pH efetivo da fase móvel 175.
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Figura 11. Otimização das condições cromatográficas para separação dos nucleotídeos de interesse
ATP, ADP, GTP e GDP. A otimização foi realizada utilizando uma coluna Luna Phenomenex® (5 µm,
100 Å, 250 x 0.46 mm d.i.) A) Efeito da mudança do pH da fase móvel, utilizando a fase móvel Tampão
de Separação:Metanol (84:16) e vazão de 1,0 mL.min-1; B) Efeito da porcentagem do modificador
orgânico, utilizando pH 4,7 e vazão de 1,0 mL.min-1
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A fim de diminuir o tempo de análise para a separação dos analitos, a coluna
Luna Phenomenex® de 250 mm foi substituída por uma coluna Eclipse XDB Agilent®,
de 150 mm, o que resultou em uma diminuição de 5 minutos de análise e conservação
da resolução cromatográfica (Figura 12).
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Dentre as condições analisadas, a melhor separação dos nucleotídeos ATP,
ADP, GTP e GDP foi obtida utilizando a coluna Eclipse XDB Agilent® (5 µm, 100 Å,
150 x 0.46 mm d.i.) como fase estacionária e como fase móvel Tampão de
Separação:Metanol 84:16, pH 4,7 com vazão 1,0 mL.min-1.
Figura 12. Cromatograma representativo para a separação cromatográfica dos nucleotídeos.
Otimização da fase estacionária C18 para separação cromatográfica dos nucleotídeos GMP, GDP,
GTP, ADP e ATP. Condições cromatográficas: Tampão de Separação:Metanol (84:16), pH 4,7, vazão
1,0 mL.min-1 a temperatura ambiente (21 °C). Tempo de análise de 6 minutos
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A partir da separação cromatográfica para os nucleotídeos foram obtidos dois
métodos analíticos, o off-line para quantificação da atividade de fosfotransferase das
enzimas alvo livres em solução e o on-line para a quantificação da atividade das
enzimas imobilizadas 102,136. Para este último, estudos de otimização foram realizados
para determinar o tempo de acoplamento entre o ICER e a coluna analítica.

6.1.2. Método analítico on-line

O capilar de sílica fundida, selecionado como suporte para imobilização das
enzimas alvo, não possui seletividade cromatográfica para promover a separação dos
nucleotídeos e, consequentemente, não permite a quantificação da reação enzimática
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por UV, uma vez que ambos produtos e substratos absorvem no mesmo comprimento
de onda (λ = 254 nm). Por esta razão, foi necessário a utilização da coluna analítica
Eclipse XDB Agilent®. O ICER foi conectado à coluna analítica por meio de uma
válvula de 3 caminhos, a qual possui duas configurações: i) posição A - de
transferência, PT, ii) posição B - analítica, PA como representado na Figura 10.
Neste sistema, após a injeção dos nucleotídeos no biorreator a configuração
da válvula é imediatamente ajustada para a posição B, PT, até que ocorra a
transferência de todo o conteúdo reacional à coluna analítica. O tempo de
permanência da válvula na posição PT, entretanto, varia de acordo com a vazão
assumida para o ICER. Por esta razão o Capilar Vazio foi conectado diretamente ao
Detector como representado na Figura 13A, e os nucleotídeos foram injetados no
sistema, sob diferentes vazões. Os resultados são apresentados na Figura 13B.
Admitindo-se as vazões 0,03 e 0,25 mL.min-1 na primeira dimensão, o tempo
necessário para transferência foi de 6 min e 1 min, respectivamente. Assim, o tempo
para a transferência é inversamente proporcional à vazão.
Após avaliar o tempo de transferência necessário para as diferentes vazões no
ICER, o método on-line foi concebido pela incorporação da coluna analítica na
segunda etapa (Figura 13C). Nesse método on-line, após a transferência do conteúdo
da reação enzimática, a válvula é alterada para a posição analítica, P A. Nessa
configuração, ocorre a eluição da fase móvel na coluna analítica para a separação
dos nucleotídeos, e concomitantemente temos o condicionamento do ICER para a
próxima injeção.

Figura 13. Influência da vazão do ICER no tempo de transferência do conteúdo reacional para a coluna
analítica no método on-line. A) Posição B – de transferência, PT, no qual o ICER foi diretamente
conectado ao detector. B) Cromatogramas obtidos sob diferentes vazões assumidas no ICER. Injeção
de 20 µL de uma mistura de 1 mM dos nucleotídeos GDP, GTP, ADP e ATP usando como fase móvel
o Tampão de Trabalho do ICER a temperatura ambiente (21°C) C) Método on-line, conexão do ICER
à coluna, através de uma válvula de 2 posições. Válvula representada na posição Analítica, P A, que
permite a separação cromatográfica dos nucleotídeos
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Apesar do interesse em análises mais rápidas, a reação enzimática depende
do tempo de contato entre a biomolécula e o substrato. Assim, a vazão de 100 µL.min 1

foi definida para o método on-line levando-se em consideração o tempo total de

análise e a atividade das enzimas LmNDPKb e NME2 imobilizadas. As condições
cromatográficas finais estão resumidas na Tabela 8.
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Tabela 8. Condições cromatográficas e configurações da válvula estabelecidas para a separação dos
nucleotídeos ATP, ADP, GTP, GDP no método on-line
Bomba

Tempo

1

0.00 – 2.50

1
2

Evento

Configuração da
Válvula

Injeção dos nucleotídeos e transferência do

Posição de

conteúdo reacional do ICER à coluna

Transferência

2.50 – 8.00

Condicionamento do ICER

Posição Analítica

2.50 – 8.00

Separação dos nucleotídeos

Posição Analítica

FONTE: Lima 2018. Bomba 1: Tampão de Separação:Metanol (84:16), pH 4,7, vazão 1,0 mL.min-1.
Bomba 2: Tampão de Trabalho 50 mM Tris, pH 7,0, vazão 0,10 mL.min-1

6.1.3. Validação dos métodos analíticos off-line e on-line

A linearidade dos métodos com a coluna analítica Eclipse XDB Agilent® foi
determinada pela construção de uma curva de calibração do nucleotídeo ADP.
Amostras de ADP na faixa de concentração entre 100 a 1500 M foram analisadas
para o método off-line, e a relação linear obtida foi 𝑦 = 11432𝑥 + 947100 com R² =
0,99, os coeficientes de variação (CV) ficaram abaixo de 15% para as triplicatas. O
LD foi de 20 µM, enquanto o LQ foi de 100 µM (CV = 5,3 e exatidão de 89,9). Já para
o método on-line a curva de calibração foi obtida para a faixa de concentração de ADP
entre 50 a 1500 M, para isso utilizou-se o capilar vazio na primeira dimensão e a
relação linear obtida foi 𝑦 = 12356𝑥 − 187865 com R² = 0,99, os valores de CV
também ficaram abaixo de 15% para as triplicatas e o valor de LD foi 20 µM, o LQ foi
50 µM (CV = 2,8% com exatidão de 98,5).

6.2.

Expressão e purificação das enzimas alvo

Amostras do vetor contendo as sequências de interesse (LmNDPKb ou NME2)
foram purificadas e sequenciadas utilizando os primers T7 complementares ao vetor.
Arquivos tipo "FASTA" foram gerados individualmente para cada amostra e as
sequências consenso (contigs) foram sobrepostas à sequência já descrita no
GenBank para as enzimas homólogas NME2 de H. sapiens e LmNDPKb (Apêndice 6
8.1). O alinhamento das sequências permitiu avaliar a integridade das sequências e,
subsequentemente, o DNA plasmidial foi utilizado para a expressão heteróloga das
enzimas alvo em E. coli.
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O protocolo para a expressão e purificação da proteína LmNDPKb previamente
estabelecido pelo grupo de pesquisa do Professor Dr Arthur de Oliveira 162 foi utilizado
também para a proteína NME2. Embora diferentes metodologias de expressão e
purificação envolvendo fracionamento com sal e procedimentos cromatográficos
como afinidade por Ni2+ ou exclusão molecular foram descritas para a NME2

36,178.

Nos estudos aqui apresentados, entretanto, a NME2 foi expressa e purificada
utilizando o protocolo pré-estabelecido para a LmNDPKb, devido ao sucesso e
praticidade do mesmo.
A análise do perfil de expressão da proteína NME2 foi realizada por SDS-PAGE
15% (Figura 14). Para isso, foram aplicadas no gel amostras antes e após a indução
(canaletas 8 e 9, respectivamente), onde observou-se um aumento da banda de peso
molecular próximo a 18kDa na canaleta 9, o que permite inferir que houve a
superexpressão da enzima após a indução. Ademais, as frações obtidas a partir da
purificação por afinidade das proteínas LmNDPKb e NME2 apresentaram banda única
com peso molecular de aproximadamente 18kDa, referente

às proteínas

recombinantes fusionadas com a cauda de histidina advinda do vetor de expressão
pET28a.
Figura 14. SDS-PAGE 15% para análise da expressão e purificação das proteínas LmNDPKb e NME2.
M indica o padrão de peso molecular LW (GE Healthcare); 1-7 resultados da purificação da enzima
LmNDPKb, sendo 1: Flow Through, FTLmNDPKb; 2: eluição dos interferentes com 40 mM imidazol 3:
eluição em 80 mM tampão imidazol; 4: eluição em 150 mM tampão imidazol; 5: eluição em 200 mM
tampão imidazol; 6-7: eluição em 250 mM tampão imidazol. 8-14 Perfil de expressão da NME2 em
BL21(DE3)PLysS e purificação, sendo 8 amostra coletada antes da indução por IPTG (T 0); 9: 5h após
indução; 10: Flow Through, FT 11: eluição dos interferentes 12: eluição em 80 mM tampão imidazol e
13: eluição em 150 mM tampão imidazol; 14: eluição em 250 mM tampão imidazol
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6.3.

Estudos com as enzimas livres em solução

Após a purificação das enzimas recombinantes LmNDPKb e NME2, a reação
enzimática em solução foi realizada em condições similares às descritas por Oliveira
et al. (2006)

162.

Entretanto, a interrupção da reação proposta pela adição de ácido

ocasionava perda da separação cromatográfica dos analitos. Por esta razão, avaliouse outros métodos de interrupções que fossem efetivos e compatíveis com a
separação analítica dos nucleotídeos.
O uso de alteração do pH por adição de ácido ou base para interrupção da
reação é comum em ensaios enzimáticos em solução. Porém para que esse método
fosse compatível com a cromatografia por IPC, uma etapa de neutralização foi
necessária. Outro método difundido para suprimir reações enzimáticas é o
aquecimento, que também foi avaliado.
A efetividade dos métodos para interrupção da reação foi mensurada em
termos de atividade residual e observamos que o aquecimento, foi o mais eficaz
(Figura 15). Subsequentemente, foi avaliado o tempo de aquecimento necessário e
os resultados mostraram que 2,0 minutos foram suficientes para uma efetiva
interrupção das reações enzimáticas, sem alterações na separação dos nucleotídeos.
Figura 15. Análise de diferentes métodos para efetiva interrupção das reações enzimáticas em solução.
Adição de HCl 2,0 M, 25% (v/v) seguido de neutralização com KOH 2,0 M; adição de KOH 2,0 M, 25%
(v/v) seguido de neutralização com HCl 2,0 M e aquecimento a 80°C durante 2 min

25% HCl e Neutralização
25% KOH e Neutralização
Aquecimento por 2 min

Atividade Residual

5.0×10 6
4.0×10 6
3.0×10 6
2.0×10 6
1.0×10 6
0
LmNDKb (1000ng)

NME2 (1000ng)
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6.3.1. Efeito do pH na atividade das enzimas em solução

Os ensaios conduzidos para avaliar o efeito do pH na atividade das enzimas
LmNDPKb e NME2 livres em solução mostraram que ambas as enzimas são ativas
em uma ampla faixa de pH (Figura 16). A enzima LmNDPKb apresentou atividade
para a faixa de pH entre 4,5 e 8,0, com elevada atividade em condições ácidas. A
enzima NME2, entretanto, apresentou estabilidade para a faixa de pH entre 4,5 a 9,0,
mostrando-se mais estável em condições básicas e corroborando com os resultados
previamente obtidos por Agarwal e Parks 74.
A partir desses estudos o pH 7,0 foi selecionado para os ensaios de cinética do
estado estacionário, estudos de inibição e demais estudos realizados para as enzimas
alvo em solução.
Figura 16. Efeito do pH na atividade das enzimas LmNDPKb e NME2 livres em solução. Atividade
relativa sob diferentes valores de pH do meio reacional. As barras indicam o desvio padrão da triplicata

LmNDKb livre em solução
NME2 livre em solução

Atividade Relativa (%)
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100
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pH
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6.3.2. Cinética do estado estacionário para as enzimas em solução

A reação enzimática catalisada pelas enzimas LmNDPKb e NME2 ocorre
através do mecanismo denominado ping-pong. Nesses estudos utilizamos os
nucleotídeos ATP e GDP como doador e aceptor de fosfato, respectivamente. Em uma
primeira etapa, a enzima hidrolisa o grupo γ-fosfato do ATP, permanecendo na forma
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de um intermediário estável e libera o primeiro produto da reação, o ADP.
Subsequentemente, o grupo fosforil é transferido para o segundo substrato GDP,
liberando assim o segundo produto da reação, o GTP.
A cinética do estado estacionário para esse mecanismo foi realizada para as
enzimas LmNDPKb e NME2 em solução utilizando o método off-line, nesses estudos
foi realizada a variação sistemática da concentração do substrato GDP para diferentes
concentrações fixas de ATP (item 4.11.1), e como previsto para enzimas de
mecanismo ping-pong foi observado inibição quando na presença de excesso do
substrato GDP (Figura 17 A e B). Os gráficos recíprocos 1/v versus 1/[GDP], tanto
para a LmNDPKb quanto para a NME2 resultaram em uma família de retas paralelas
(Figura 17 C e D), corroborando assim com o mecanismo ping-pong.
Simetricamente, o gráfico recíproco 1/v versus 1/[ATP] quando o substrato ATP
é o substrato variado também resultou em uma família de retas paralelas para ambas
as enzimas. No entanto, o gráfico recíproco apresentou desvios sob em altas
concentrações fixas de GDP. Para a enzima LmNDPKb foi observado inibição para
concentrações de GDP acima de 1,0 mM (Figura 17 E), já a enzima NME2 apresentou
inibição para concentrações acima de 2,0 mM de GDP (Figura 17 F). Tal
comportamento também é previsto para esse tipo de mecanismo e esses estudos
permitiram aferir em quais condições essas enzimas apresentam inibição por excesso
do substrato aceptor de fosfato.
Figura 17. Cinética do estado estacionário para as enzimas LmNDPKb e NME2 livres em solução.
Inibição por excesso de substrato observado quando a concentração do substrato GDP foi variada para
diferentes concentrações fixas de ATP para as enzimas A) LmNDPKb. B) NME2. Gráfico duplo
recíproco e família de retas paralelas correspondentes ao mecanismo ping-pong quando a
concentração do substrato GDP foi variada para as enzimas C) LmNDPKb D) NME2. Gráfico recíproco
quando a concentração do substrato ATP foi variada para diferentes concentrações de GDP, onde
observou-se inibição sob altas concentrações de GDP para as enzimas E) LmNDPKb, com inibição a
partir de 1,0 mM de GDP e F) NME2, com inibição a partir de 2,0 mM de GDP. As barras indicam o
desvio médio da triplicata
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𝐺𝐷𝑃
𝐴𝑇𝑃
Os valores dos parâmetros cinéticos, 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
, e 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
foram definidos
𝑎𝑝𝑝
𝑎𝑝𝑝
graficamente por 1 𝑉𝑀𝑎𝑥
versus 1/[GDP] e 1 𝑉𝑀𝑎𝑥
versus 1/[ATP], respectivamente

(Tabela 9).
Tabela 9. Parâmetros cinéticos para as enzimas LmNDPKb e NME2 livres em solução
Enzima

𝑲𝑮𝑫𝑷
𝑴𝒂𝒑𝒑 (mM)

𝑲𝑨𝑻𝑷
𝑴𝒂𝒑𝒑 (mM)

[GDP] inibição (mM)

LmNDPKb

0,625

1,946

1,0

NME2

2,031

1,118

2,0

FONTE: Lima 2018

Os resultados mostram que a enzima LmNDPKb possui maior afinidade pelo
substrato GDP comparado a enzima NME2, porém para o substrato ATP a enzima
𝐴𝑇𝑃
NME2 apresentou menor valor de 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
, demonstrando assim maior afinidade por

esse substrato.
Após analisar o efeito do pH das enzimas livres em solução e determinar os
valores de parâmetros cinéticos, as enzimas foram destinadas a estudos de
imobilização para obtenção dos biorreatores LmNDPKb-ICER e NME2-ICER.
6.4.

Imobilização da enzima LmNDPKb

6.4.1. Imobilização covalentemente via glutaraldeído

A enzima recombinante LmNDPKb foi imobilizada covalentemente via
glutaraldeído no interior do capilar de sílica e denominado LmNDPKb-ICER-Cov.
Nessa técnica, o tratamento ácido possibilita a protonação e disponibilização dos
grupos silanóis no suporte, os quais são ativados subsequentemente com o reagente
APTES (Figura 18A). Após essa etapa, a imobilização da macromolécula é realizada
utilizando como agente espaçador o reagente bifuncional glutaraldeído (Figura 18B),
que é amplamente utilizado nos processos de imobilização de biomoléculas via
ligação covalente ou via ligação cruzada. Especificamente, a ligação covalente é
estabelecida entre o glutaraldeído no suporte e os grupamentos amino (-NH2) na
enzima, os quais podem ser provenientes da extremidade N-terminal ou das cadeias
laterais dos resíduos dos aminoácidos Lisina (Lys), Arginina (Arg) e/ou Histidina (His).
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Figura 18. Representação sistemática do tratamento ácido no capilar de sílica fundida e imobilização
covalente via glutaraldeído. A) Etapas do processo de disponibilização dos grupos silanóis do suporte
e ativação com APTES. B) Ligação do agente espaçador glutaraldeído no suporte ativado com APTES
e representação dos grupamentos amino (-NH2) disponíveis na proteína, com seus respectivos valores
de pKa
A)

-EtO -

+ HCl
APTES

B)
His
pKa = 6,0

N-terminal
pKa = 7,5

-H2O
Lys
pKa = 10,5

Glutaraldeído
reagente bifuncional

Arg
pKa = 12,5
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Nestes estudos foram obtidos biorreatores para soluções enzimáticas de
diferentes concentrações e diferentes valores de pH. A atividade pontual desses
biorreatores foi mensurada periodicamente utilizando o método on-line, e a atividade
relativa percentual foi obtida comparando a atividade do biorreator com a atividade da
enzima em solução de acordo com a equação:

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 % = 100 𝑥

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝐼𝐶𝐸𝑅
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑒𝑚 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜

(6.1)

Para as três concentrações avaliadas 125, 200 e 250 ng.µL -1, a enzima
imobilizada apresentou atividade estável nos primeiros 30 dias, nesse período não foi
observada diferença significativa de atividade dos biorreatores obtidos para solução
enzimática de 125 e 200 ng.µL-1. Entretanto, para o ICER obtido a partir da solução
enzimática de 250 ng.L-1 observamos uma maior atividade relativa, possivelmente
devido a maior quantidade de proteína retida no interior do capilar (Tabela 10).

104

Tabela 10. Atividade residual do LmNDPKb-ICER-Cov obtido para diferentes condições de
concentração e pH da solução enzimática no processo de imobilização
Enzima

[Enzima] (ng.mL-1)

pH

Atividade Relativa (%)

LmNDPKb livre em solução

-

-

100

LmNDPKb-ICER-Cov

125

8,0

43,8 ± 1

LmNDPKb-ICER-Cov

200

8,0

54,4 ± 1

LmNDPKb-ICER-Cov

250

8,0

107,5 ± 8

LmNDPKb-ICER-Cov

250

10,0

56,3 ± 1
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Posteriormente, o efeito do pH na imobilização também foi investigado, pois
sabe-se que a reatividade dos grupos amino é dependente do pH do meio, uma vez
que esses grupos apresentam diferentes valores de pKa (Figura 18B). Nesses
estudos utilizamos pH 8,0 onde os –NH2 advindos do N-terminal e dos resíduos His
estão possivelmente disponíveis e pH 10,0, em que temos também os –NH2 da Lys
suscetíveis a reação. Apesar da maior disponibilidade de grupamentos –NH2 em pH
10,0 constatou-se uma atividade relativa menor comparado ao ICER obtido a pH 8,0
(Tabela 10), o que pode ser decorrente da instabilidade e possível desnaturação da
enzima livre em solução a pH 10,0, o que corrobora com os estudos do efeito do pH
na atividade da enzima, em que se observou uma baixa de atividade para valores de
pH acima 8,5 (Figura 16).
Assim, verificamos que a imobilização covalente via glutaraldeído para a
proteína LmNDPKb-ICER teve melhor desempenho utilizando-se uma solução
enzimática de 250 ng.L-1 a pH 8,0.

6.4.2. Imobilização por quelação

A cauda poli histidina fusionada à proteína recombinante é uma interessante
estratégia para detecção, purificação e localização da macromolécula. Nestes
estudos, a cauda His-Tag foi utilizada para a obtenção do LmNDPKb-ICER-His, obtido
a partir da imobilização por quelação de acordo com o protocolo proposto por
Tachibana et al. (2006) 101 com algumas modificações. Inicialmente, a disponibilização
dos grupos silanóis no suporte, ativação com APTES e ligação do glutaraldeído foi
realizado como descrito para a imobilização covalente. Posteriormente, o agente
quelante ácido nitrilotriacético (NTA) foi adicionado ao suporte e os grupos aldeídos
105

remanescentes foram bloqueados com lisina (Figura 19A). Em seguida, o composto
de coordenação NTA com o metal Ni2+ foi utilizado para a imobilização por quelação
da proteína. A retenção da macromolécula ocorre em consequência da capacidade
do anel imidazol no resíduo de histidina se coordenar com o metal de transição
divalente Ni2+ no suporte (Figura 19B).
A imobilização por quelação foi realizada utilizando-se uma solução enzimática
de 250 ng.L-1 a pH 8,0, nessas condições os resíduos de histidina estão
desprotonados (pKa = 6,0), ou seja, disponíveis para interagir com o metal Ni2+ do
composto de coordenação no suporte.
Figura 19. Representação sistemática da imobilização por quelação utilizando protocolo adaptado de
Tachibana et al. (2006) 101. A) Ligação do agente quelante NTA no suporte ativado com APTES e
glutaraldeído, seguido do bloqueio dos grupos aldeídos remanescentes no suporte. B) Formação do
composto de coordenação no suporte e imobilização por quelação do Ni2+ com o imidazol do resíduo
de histidina
A)

NTA

Lisina

Bloqueio para evitar
imobilização por ligação
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S
U
P
O
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A imobilização por quelação é descrita por oferecer vantagens como uma
imobilização seletiva e orientada, além de minimizar mudanças conformacionais na
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estrutura tridimensional e quaternária da proteína. Uma outra vantagem dessa
metodologia de imobilização, frente a imobilização covalente, é a possibilidade de
recuperação do suporte, uma vez que a ligação de coordenação é reversível. Embora
a atividade relativa do LmNDPKb-ICER-His tenha sido similar a atividade do
LmNDPKb-ICER-Cov,

o

procedimento

de

imobilização

por

quelação

da

macromolécula via His-tag comparado a imobilização covalente via glutaraldeído é
mais complexo, demorado, de maior custo e exige um maior número etapas (Tabela
11).
Tabela 11. Imobilização covalente via glutaraldeído versus imobilização por quelação via His-Tag da
enzima LmNDPKb
Método de Imobilização

Número de etapas

Estabilidade (Dias)

Atividade Relativa (%)

Covalente via glutaraldeído

10

700

107,5 ± 8

Afinidade via His-tag

15

100

97,0 ± 1

FONTE: Lima 2018

Outra importante observação foi em relação à estabilidade da atividade
enzimática, que foi 7 vezes maior para LmNDPKb-ICER-Cov comparado ao
LmNDPKb-ICER-His. A preservação da atividade enzimática por 700 dias do
LmNDPKb-ICER-Cov pode ser devido a associação de dois fatores, a imobilização
multipontual e a estabilidade da ligação covalente.
O glutaraldeído é um versátil reagente que viabiliza a imobilização multipontual
de enzimas, um efeito comumente desejado para enzimas multissubunidades, como
as

NDPKs,

pois

favorece

a

preservação

da

estrutura

quaternária

e,

consequentemente, a conservação da atividade catalítica. Além disso, o uso do
biorreator em fluxo contribui para a desanexação da macromolécula do suporte com
o tempo, e a imobilização via ligação covalente é mais resistente a esse processo
frente a imobilização por quelação.
O longo período de estabilidade do biorreator LmNDPKb-ICER-Cov permitiu
realizar diversos estudos como efeito do pH na atividade do ICER, cinética do estado
estacionário, afinidade para diferentes NDPs, efeito de diferentes solventes orgânicos
na atividade e estudos de inibição.
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6.5.

Imobilização da enzima NME2

A enzima NME2 foi imobilizada covalentemente via glutaraldeído assim como
descrito para a LmNDPKb (item 4.3.1). O procedimento foi realizado para uma solução
enzimática de 250 ng.L-1 sob diferentes condições de pH.
O NME2-ICER-Cov apresentou atividade relativa residual de 77,9 ± 2,4 % e
83,3 ± 0,1% para pH 8,0 e 10,0, respectivamente. Em contraste aos resultados obtidos
para o LmNDPKb-ICER-Cov, o NME2-ICER-Cov apresentou maior atividade relativa
percentual quando obtido em pH 10,0, possivelmente em razão da maior
disponibilidade dos grupamentos –NH2 associado a estabilidade da enzima NME2 em
condições alcalinas (Figura 16).
O monitoramento a longo prazo da atividade dos biorreatores, em
contrapartida, revelou maior estabilidade para o ICER obtido para pH 8,0 (Figura 20).
Dessa forma o NME2-ICER-Cov-pH 8,0 foi utilizado para posteriores estudos como
efeito do pH na atividade do ICER, cinética do estado estacionário e estudos de
inibição.
Figura 20. Estabilidade dos biorreatores NME2-ICER-Cov. Atividade dos biorreatores obtidos sob
diferentes condições de pH 8,0 e 10,0 mensurada durante 300 dias
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6.6.

Rendimento do processo de imobilização

As soluções enzimáticas da LmNDPKb (250 ng.L-1 a pH 8,0), antes e após o
procedimento de imobilização de um capilar de 90 cm, foram submetidas a digestão
tríptica e analisadas por MS a fim de estimar o rendimento da imobilização.
A comparação entre as amostras de proteína total antes (emPAI: 7.1) e após a
imobilização (emPAI: 3.3) mostraram que 54% de proteína foi retida no interior do
capilar de 90 cm. Já as digestões trípticas dos dois biorreatores apresentaram um
valor de emPAI de 1.5, o correspondente a 21% da proteína total. Assim, a partir dos
125 µg inicial da proteína LmNDPKb, cerca de 58 µg foram excesso e uma quantidade
de 26 µg de proteína foram retidas no interior de cada um dos três biorreatores.
A digestão tríptica e análise por MS das amostras antes e após a imobilização
da enzima NME2 não obteve sucesso para quantificação, possivelmente devido a
quantidade de proteína insuficiente direcionada à digestão tríptica. Entretanto, foi
possível identificar a proteína NME2 na amostra utilizando o software MASCOT com
score de 348 (Apêndice 8.2), comprovando assim a identidade da proteína utilizada
nestes estudos.

6.7.

Análise da homogeneidade e reprodutibilidade da imobilização

A atividade foi avaliada para fragmentos de 5,0 cm do LmNDPKb-ICER-Cov
para estimar a homogeneidade de retenção de proteína ao longo dos 30 cm de capilar.
A análise estatística usando o teste de Tukey mostrou que a atividade foi homogenia
na parte central do biorreator, entre os fragmentos 2 e 5, e estatisticamente diferente
para os fragmentos 1 e 6 que são as extremidades inicial e final, respectivamente
(Figura 21). A menor atividade observada para as extremidades (os fragmentos 1 e 6)
possivelmente está relacionada a maior pressão nessas regiões, devido ao uso onflow, o que favorece o desligamento de proteína.
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Figura 21. Homogeneidade da retenção de proteína ao longo do capilar. Atividade enzimática para os
seis fragmentos do LmNDPKb-ICER-Cov para estimar a homogeneidade de proteína ao longo do
biorreator. As barras indicam o desvio médio da duplicata e os asteriscos indicam o nível de
significância (ANOVA – Tuckey. ** p≤0,01 e *** p≤0,001)
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A reprodutibilidade do processo de imobilização foi avaliada a partir da medida
da atividade em triplicata dos 4 biorreatores, 3 obtidos a partir da mesma imobilização
e um quarto biorreator obtido a partir da imobilização de 30 cm de capilar. Não foram
observadas diferenças significativas entre as atividades enzimáticas, para o
LmNDPKb-ICER-Cov foi observada atividade média de 193,6 ± 3,6 µM, com CV de
1,87%, enquanto a atividade média observada para o NME2-ICER-Cov foi de 334,6 ±
37,6 µM, com CV de 11,2 %. Esses resultados obtidos a partir da atividade enzimática
inicial dos biorreatores, demonstram a reprodutibilidade do processo de imobilização,
bem como a robustez do método analítico.

6.8.

Análise dos fatores que influenciam a atividade do ICER

6.8.1. Sais constituintes da fase móvel e/ou do preparo de amostra

Enzimas frequentemente exigem a presença de íons cofatores para
desempenhar a catálise enzimática, em especial cátions divalentes como Mg2+, Ca2+,
Fe2+, Cu2+, entre outros. Essa necessidade está relacionada muitas vezes à
capacidade desses íons neutralizar grupos carregados e/ou coordenar interações
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para que a estrutura 3D e 4D da proteína permaneçam na sua forma ativa. Deste
modo, a atividade catalítica do LmNDPKb-ICER-Cov foi avaliada em relação a
diferentes composições de sais na fase móvel (FM) e no preparo do substrato como
descrito no item 4.8.1.
Os resultados mostram que independente da FM utilizada no ICER a atividade
do biorreator é similar quando a amostra dos substratos é preparada na FM A (TAM,
composto por 50 mM de Tris, pH 7,0, contendo 5 mM de MgCl2 e 100 mM de NaCl –
Anexo 9.2.), Figura 22A. Porém, o uso das FMs B, C ou D, em que temos ausência
de MgCl2 e/ou NaCl para o preparo da amostra dos substratos provocou uma redução
na atividade catalítica (Figura 22B). Essas observações corroboram com estudos de
cristalografia e autofosforilação realizados para a NDPK, os quais sugerem que os
íons Mg2+ não tem nenhuma interação direta com o sítio da proteína, mas atuam
estabilizando a carga negativa dos nucleotídeos e são elementos críticos na catálise
quando complexados aos nucleotídeo NTP-Mg2+ ou NDP-Mg2+ 70,179.
Esses estudos permitiram compreender melhor o efeito dos sais MgCl2 e NaCl
na atividade do LmNDPKb-ICER-Cov. A FM D foi selecionada como tampão de
trabalho do ICER, e a solução TAM para o preparo de amostra no método on-line.
Figura 22. Efeito dos sais MgCl2 e/ou NaCl na atividade do LmNDPKb-ICER-Cov. A) Atividade do ICER
utilizando diferentes FM no biorreator (A, B, C e D), com os substratos preparados em FM A (TAM),
que contém 5,0 mM de MgCl2 e 100 mM de NaCl. B) Atividade do LmNDPKb-ICER-Cov com o uso das
FMs A, B, C e D no ICER e no preparo dos substratos. As barras indicam o desvio médio da duplicata
e os asteriscos indicam o nível de significância (ANOVA – Tuckey. *** p≤0,001)
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6.8.2. Vazão da fase móvel do ICER

O uso do ICER em fluxo pode provocar indesejável perda de atividade devido
a desanexação de proteína do suporte como já demonstrado na Figura 21. Além disso,
a vazão pode alterar o tempo de contato entre a enzima e seu substrato, afetando
assim a atividade final do biorreator.
A fim de compreender melhor o efeito da vazão na atividade dos biorreatores,
as atividades do LmNDPKb-ICER-Cov e do NME2-ICER-Cov foram mensuradas sob
diferentes vazões variando entre 0,03 a 0,25 mL.min-1 (Figura 23). A vazão de 0,03
mL.min-1 é a menor vazão permitida pelo sistema LC, por essa razão a atividade
relativa percentual para as diferentes vazões foi calculada de acordo com a equação
5.1, mas em relação a atividade da enzima obtido em vazão de 0,03 mL.min-1.
Figura 23. Efeito da vazão na atividade dos biorreatores. Efeito da vazão utilizada no biorreator na
atividade do LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov.
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O NME2-ICER-Cov foi mais suscetível a perda de atividade com o aumento da
vazão, pois reteve apenas 30% da atividade quando a vazão de 0,15 mL.min -1 ou mais
foi aplicada, enquanto o LmNDPKb-ICER-Cov reteve 70% da atividade nas mesmas
condições. O uso de vazões abaixo de 0,05 mL.min-1 apresenta maior manutenção da
atividade dos biorreatores, mas em contrapartida ocasiona um aumento no tempo de
transferência (Figura 13B). Assim, admitiu-se a vazão de 0,1 mL.min-1 para o ICER no
método on-line, uma vazão que favorece um menor tempo de análise e a manutenção
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da atividade dos biorreatores, 75% e 82% para o NME2-ICER-Cov e para o
LmNDPKb-ICER-Cov, respectivamente.

6.8.3. Presença de solventes orgânicos no preparo de amostra

A resolução da linha de base (𝑅𝑆 ) mede a seletividade da separação de duas
bandas adjacentes e é alcançada quando 𝑅𝑆 ≥ 1,5. O uso de solvente orgânico no
preparo de amostra pode, entretanto, causar alterações e, consequentemente, perda
de resolução cromatográfica.
Nos estudos realizados verificamos que o uso de 25% v/v de etanol e
acetonitrila diminuiu significativamente o 𝑅𝑆2 , e o uso de 50% v/v desses mesmos
solventes impossibilitaram o cálculo de 𝑅𝑆 . Assim, a quantificação da atividade
enzimática dos biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov foi possível
apenas na presença de Metanol e DMSO onde 𝑅𝑆1 e 𝑅𝑆2 foram maiores que 1,5.
O LmNDPKb-ICER-Cov apresentou aumento significativo da atividade
enzimática para amostras preparadas na presença de metanol (25 e 50% v/v) ou
DMSO (25% v/v) (Figura 24A). Em contrapartida, a atividade do NME2-ICER-Cov
diminuiu significativamente cerca de 20% quando a amostra foi preparada na
presença de 50% de metanol ou 25% de DMSO, e para amostras preparadas em 50%
de DMSO houve uma redução na atividade ainda mais drástica de 50% (Figura 24B).
Assim, o preparo de amostra na presença de solventes orgânicos, para mensurar a
atividade dos biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov, fica limitado ao
uso de 25% dos solventes de metanol ou DMSO.
Figura 24. Atividade relativa dos biorreatores na presença dos solventes orgânicos, metanol e DMSO,
utilizados em diferentes proporções no preparo de amostra. A) LmNDPKb-ICER-Cov B) NME2-ICERCov. As barras indicam o desvio médio da duplicata e os asteriscos indicam o nível de significância
(ANOVA – Dunnet. * p≤0,1, ** p≤0,01 e *** p≤0,001)
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6.9.

Caracterização dos biorreatores

6.9.1. Análise morfológica

A análise por microscopia eletrônica de varredura da parede interna do capilar
foi realizada para diferentes etapas no procedimento de imobilização covalente via
glutaraldeído; antes do tratamento corrosivo, após o tratamento corrosivo, após
reação com glutaraldeído e a após a imobilização da biomolécula.
O capilar sem o tratamento prévio apresentou grânulos resultantes do corte e
possivelmente do processo de fabricação (Figura 25A). Após o tratamento corrosivo,
esses grânulos foram eliminados e houve uma ampliação da superfície interna do
capilar para as reações seguintes (Figura 25B). No suporte ativado com APTS e
glutaraldeído ocorreu a formação de agregados em escala micrométrica espalhados
irregularmente pelo interior da parede do capilar (Figura 25C). Após o procedimento
de imobilização da enzima LmNDPKb a morfologia analisada ainda foi apresentada
na forma de agregados micrométricos, porém com maior quantidade na superfície do
capilar (Figura 25D).
Figura 25. Análise morfológica da parede interna do capilar de sílica utilizando microscopia eletrônica
de varredura (MEV) para diferentes etapas do procedimento de imobilização. A) Capilar sem tratamento
(ampliação 5000x); B) Capilar com Tratamento corrosivo (Ampliação 5000x); C) Capilar após reação
com glutaraldeído (ampliação 30000x); D) Capilar após imobilização da biomolécula (ampliação 5000x)
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FONTE: Lima 2018
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A análise morfológica, portanto, foi importante para verificar a efetividade dos
procedimentos de limpeza e compreender a homogeneidade do capilar. Contudo, a
técnica não possui resolução que permite afirmar a imobilização efetiva da enzima,
mas sugere que tal processo ocorreu devido o aparecimento de agregados em escala
micrométrica.

6.9.2. Atividade na presença de diferentes aceptores de fosfatos (NDPs)

A enzima NDPKb é inespecífica e pode utilizar diferentes nucleotídeos como
doadores e/ou aceptores de fosfato. A fim de averiguar a afinidade por diferentes
NDPs, a atividade dos biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov foi
mensurada com o ATP, como doador de fosfato, e os aceptores GDP, CDP e UDP
separadamente.
Apesar das condições cromatográficas terem sido inicialmente otimizadas para
a separação apenas dos nucleotídeos GDP, GTP, ADP e ATP, o método on-line pôde
ser utilizado para mensurar a atividade dos biorreatores na presença dos aceptores
de fosfato CDP (Figura 26A) e UDP (Figura 26B).
Similarmente para o LmNDPKb-ICER-Cov também foi observado maior
atividade na presença de GDP (Figura 26D). Entretanto, para este biorreator houve
diferença significativa da atividade na presença de UDP e CDP, sendo uma maior
atividade observada na presença do CDP.
Estes resultados obtidos para o LmNDPKb-ICER-Cov e para o NME2-ICERCov sugerem diferenças claras na forma como a base é reconhecida pelo sítio ativo
das NDPKs mesmo após o procedimento de imobilização, mostrando assim a
efetividade e conservação da seletividade dos sítios catalíticos.
A atividade enzimática do NME2-ICER-Cov mensurada na presença dos
aceptores de fosfato UDP e CDP não apresentou diferença significativa, enquanto a
atividade utilizando o GDP como substrato foi significativamente maior (Figura 26C).
Isto sugere uma maior afinidade da NME2 por aceptor de grupo fosforil contendo
guanina, o que corrobora com os estudos prévios de cinética transiente realizados por
Schaertl et al. (1998), que demonstraram uma maior afinidade da enzima NME2 por
nucleotídeos de guanina seguido de adenina, uracila e citosina 82.
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Figura 26. Atividade dos biorreatores para diferentes aceptores de fosfato GDP, CDP e UDP. A) Injeção
de 1,0 mM dos substratos ATP e CDP no capilar vazio e no NME2-ICER-Cov B) Injeção de 1,0 mM de
ATP e UDP no capilar vazio e no NME2-ICER-Cov. C) ADP produzido (area) resultante da atividade do
NME2-ICER-Cov na presença de diferentes NDPs. D) ADP produzido (area) resultante da atividade do
LmNDPKb-ICER-Cov na presença de diferentes NDPs. As barras indicam o desvio médio da duplicata
e os asteriscos indicam o nível de significância (ANOVA – Tuckey. *** p≤0,001)
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6.9.3. Análise do pH na atividade dos biorreatores

A atividade das enzimas imobilizadas foi mensurada sob diferentes condições
de pH, como descrito no item 4.9. O comportamento obtido para o LmNDPKb-ICERCov foi semelhante ao da enzima livre em solução, entretanto observamos maior
estabilidade em condições alcalinas (pH > 8,0), o que pode ser decorrente da maior
resistência a desnaturação da enzima após o processo de imobilização (Figura 27A),
um efeito comumente observado para enzimas imobilizadas

180,181.

Já em condições ácidas tanto o LmNDPKb-ICER-Cov quanto o NME2-ICERCov apresentaram uma menor atividade comparado às enzimas livres em solução
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(Figura 27A e B, respectivamente). Tal comportamento pode ser explicado por
possível hidrólise da base de Schiff

182.

Figura 27. Comparação do efeito do pH na atividade dos biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2ICER-Cov e das enzimas livres em solução. Atividade relativa para as enzimas livres e imobilizadas
para diferentes valores de pH A) LmNDPKb e LmNDPKb-ICER-Cov B) NME2 e NME2-ICER-Cov. As
barras indicam o desvio padrão da triplicata
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6.9.4. Cinética do estado estacionário para as enzimas imobilizadas

Os estudos cinéticos do estado estacionário foram realizados para os
biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov como descrito no item 4.11.2.
Os gráficos recíprocos 1/Atividade versus 1/[GDP] tanto para o LmNDPKb-ICER-Cov
quanto para o NME2-ICER-Cov resultaram em uma família de retas paralelas (Figura
28A e B) como esperado para o mecanismo ping-pong.
O gráfico de regressão não linear utilizando a equação reduzida de velocidade
inicial para a variação da concentração do substrato GDP, sob concentrações fixas de
ATP, mostrou que o LmNDPKb-ICER-Cov apresentou inibição para concentrações de
GDP acima de 0,75 mM (Figura 28C). Em contrapartida, o NME2-ICER-Cov foi mais
suscetível a inibição por excesso desse substrato, pois apresentou inibição para
concentrações de GDP acima de 1,0 mM quando em concentrações fixas de ATP
abaixo de 0,75 mM (Figura 28D). Interessantemente, esses resultados foram inversos
aos resultados obtidos para a enzima livre em solução, em que observamos a
LmNDPKb mais suscetível a inibição por excesso de GDP. O gráfico recíproco obtido
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quando a concentração do substrato ATP foi variada, para diferentes concentrações
fixas de GDP, também forneceu o conjunto de retas paralelas esperado para o
mecanismo ping-pong, tanto para o LmNDPKb-ICER-Cov (Figura 28E) quanto para o
NME2-ICER-Cov. No gráfico recíproco para o NME2-ICER-Cov observamos ainda a
inibição por excesso de GDP (Figura 28F).
𝐺𝐷𝑃
𝐴𝑇𝑃
Os valores dos parâmetros cinéticos, 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
, e 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
foram definidos
𝑎𝑝𝑝
𝑎𝑝𝑝
graficamente por 1 𝑉𝑀𝑎𝑥
versus 1/[GDP] e 1 𝑉𝑀𝑎𝑥
versus 1/[ATP], respectivamente

(Tabela 12).
Tabela 12. Parâmetros cinéticos para os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov
Biorreator

𝑲𝑮𝑫𝑷
𝑴𝒂𝒑𝒑 (mM)

𝑲𝑨𝑻𝑷
𝑴𝒂𝒑𝒑 (mM)

[GDP] inibição (mM)

LmNDPKb-ICER-Cov

0,534

1,635

0,75

NME2-ICER-Cov

1,789

1,495

1,50

FONTE: Lima 2018. *Inibição observada para concentrações de GDP acima de 1,50mM quando na
presença de concentração de ATP abaixo de 1,0 mM

Após o processo de imobilização a macromolécula é inserida em um novo
microambiente que pode alterar suas propriedades catalíticas, promovendo
mudanças de especificidade, seletividade ou até mesmo a inativação. Felizmente,
após tal procedimento das enzimas alvo, nenhuma mudança significativa para os
valores de 𝐾𝑀 e perfil de pH foi observada. Assim, os estudos de efeito do pH, a
atividade para diferentes NDPs e a cinética do estado estacionário foram essenciais
para constatar que as enzimas mantiveram a especificidade pelos substratos e o
mesmo comportamento previsto para a enzima livre em solução. Além disso, os dados
de cinética foram também utilizados para configurar os parâmetros dos ensaios de
inibição.
Figura 28. Cinética do estado estacionário para os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICERCov. Gráfico recíproco e família de retas paralelas correspondentes ao mecanismo ping-pong quando
a concentração do substrato GDP foi variada para os biorreatores A) LmNDPKb-ICER-Cov B) NME2ICER-Cov. Gráfico de regressão não-linear utilizando a equação reduzida quando a concentração do
GDP foi variada para diferentes concentrações fixas de ATP para os biorreatores C) LmNDPKb-ICERCov D) NME2-ICER-Cov, onde observamos inibição por excesso de substrato. Gráfico recíproco
quando a concentração do substrato ATP foi variada para diferentes concentrações de GDP, onde
observou-se inibição sob altas concentrações de GDP para os biorreatores E) LmNDPKb-ICER-Cov F)
NME2-ICER-Cov, com inibição a partir de 2,0 mM de GDP. As barras indicam o desvio padrão da
triplicata
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6.10. Estudos de Inibição
Análogos de nucleotídeos como o cAMP72, e outros compostos como
Ebselen75, ácido elágico (EA) e alguns flavonoides76,183, são os poucos compostos
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descritos como inibidores de NDPKb. Por esta razão, estudos in silico foram realizados
para ampliar os candidatos a inibidores da enzima LmNDPKb.

6.10.1.

Triagem virtual para identificação de inibidores

Inicialmente foram obtidas estimativas in silico para os valores da energia de
enovelamento em função do pH para a enzima LmNDPKb (Figura 27), obtida como
resultado do procedimento de protonação. Tal curva pode ser utilizada para avaliar a
estabilidade da estrutura proteica para um dado pH. Os resultados mostram que o pH
4,6 é o ponto ótimo para estabilidade da estrutura da enzima de interesse, LmNDPKb,
o que corrobora com estudos prévios de estabilidade da atividade enzimática livre em
solução e imobilizada frente a diferentes valores de pH (Figura 29A) 102. Dessa forma,
o pH 5.0 foi selecionado para realização do procedimento de protonação segundo
Spassov & Yan (2008) 167 e para a triagem virtual.
Figura 29. Curva para a energia relativa de enovelamento para a LmNDPKb (PDB: 3NGU) em função
do pH. Dados obtidos in silico a partir do procedimento proposto por Spassov & Yan 167

FONTE: Lima 2018

A partir da estrutura preparada da enzima LmNDPKb, empregou-se o protocolo
do DS para a detecção de bolsões. Foram identificados 3 diferentes bolsões para o
atracamento dos ligantes na campanha de triagem virtual denominados HotPocket_1,
HotPocket_2 e HotPocket_3. O bolsão do sítio ativo denominado HotPocket_1 (Figura
30A), com volume de 126,63 Å, é interessante para a busca de inibidores competitivos,
entretanto é uma região altamente conservada entre as enzimas homólogas e pode
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ser difícil a identificação de inibidores seletivos para a LmNDPKb. Uma alternativa ao
sítio ativo, são regiões de interface que podem ser atrativas para inibição nãocompetitiva. Esse tipo de inibição não pode ser superada sob altas concentrações de
substrato, e tal comportamento pode fornecer vantagens significativas in vivo quando,
em condições fisiológicas, a enzima é exposta a condições saturantes do substrato
184.

Por esta razão, também foram selecionados para a triagem virtual, o HotPocket_2

(Figura 30B) localizado entre a alça Kpn e a região C-Terminal, as quais são regiões
fundamentais para a manutenção da atividade e estabilidade da proteína
LmNDPKb185, e o HotPocket_3 (Figura 30C) situado na interface de formação dos
trímeros.
Figura 30. Bolsões identificados na proteína alvo LmNDPKb usando Discovery Studio para atracamento
de pequenos ligantes. A) HotPocket1 - sítio ativo B) HotPocket2 - interface próximo às regiões Cterminal e alça Kpn; C) HotPocket3 - interface entre os trímeros
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FONTE: Lima 2018

Selecionados os pockets foram analisados 54 mil compostos extraídos tanto
do ZINC quanto do ChEMBL. Os 28 compostos mais bem ranqueados para os sítios
de interação selecionados são descritos na Tabela 13.
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Tabela 13. Ligantes candidatos a inibidores da enzima LmNDPKb mais bem ranqueados obtidos a
partir da triagem virtual
Bolsão de

Código do

Ligação

Composto

HotPocket_1

Massa
Código ZINC

Estrutura do composto

Molecular
(g/mol)

GCBPN01

ZINC000001529678

287,208

GCBPN02

ZINC000000056756

290,275

GCBPN03

ZINC000014720651

GCBPN04

ZINC000031166582

GCBPN05

ZINC000003861001

385,328

GCBPN06

ZINC000031166575

368,294

GCBPN07

ZINC03850717

396,351

326,257

368,294
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Continuação da Tabela 13

GCBPN08

ZINC000016051958

448,304

GCBPN09

ZINC000016051959

434,321

GCBPN10

ZINC000053683076

247,258

GCBPN11

ZINC000064633480

420,115

GCBPN12

ZINC000031165572

299,71

GCBPN13

ZINC000001529677

287,208

GCBPN14

ZINC000016052150

346,299

GCBPN15

ZINC000000005258

337.343

HotPocket_1

HotPocket_2

HotPocket_3
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Continuação Tabela 13.

HotPocket_3

GCBPN16

ZINC000013519451

399.359

GCBPN17

ZINC000003939598

423,797

GCBPN18

ZINC000013520048

302,238

FONTE: Lima 2018

Os estudos in silico atuam como uma importante ferramenta para dirigir e
acelerar a busca por compostos que possam modular a atividade da enzima alvo com
ampla diversidade em termos de estrutura e mecanismo de ação. Essa técnica tem
sido aplicada incessantemente para a identificação de novas moléculas e foi,
recentemente, utilizada com sucesso para identificação de novos compostos com
atividade leishmanicida

80.

Através da triagem virtual, foram obtidos resultados

promissores de potenciais candidatos a inibidores atuantes em diferentes sítios da
LmNDPKb.
Contudo, uma etapa crucial e limitante entre a triagem in silico e os estudos
enzimáticos in vitro é a aquisição dos compostos. Isso porque muitas vezes os estudos
virtuais fazem uso de blocos de compostos ou compostos oriundos de produtos
naturais, os quais não estão disponíveis comercialmente. Por esta razão, apenas os
compostos ZINC000000056756 (GCBPN02) e ZINC000000005258 (GCBPN15),
correspondentes aos compostos N-(3-indolilacetil)-DL-ácido aspártico e ZM241385,
respectivamente, foram ensaiados no método on-line.
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6.10.2.

Determinação das condições ótimas do método on-line para

triagem de inibidores

O desenvolvimento de um novo ensaio para identificação de compostos
químicos que possui atividade farmacológica ou biológica não é um processo trivial.
O método deve ser eficaz para identificar a maior diversidade de compostos com
atividade biológica possível, seja em termos de estrutura química ou diversidade de
mecanismo de inibição.
O percentual de inibição para os diferentes tipos de inibidores (competitivo,
acompetitivo, não competitivo e misto) pode variar de acordo com a concentração de
substrato. Inibidores competitivos são favorecidos quando em baixas condições de
substrato, podendo apresentar maior percentual de inibição. Em contrapartida, os
inibidores não competitivos podem ser mais facilmente identificados quando na
presença de altas concentrações de substrato

186.

Copeland et al. (2013) 5 têm postulado que o ensaio de screening realizado sob
concentração do substrato igual a 1 x o valor de KM tem potencial balanceado para
reconhecer inibidores de todas as modalidades, isso considerando reações
enzimáticas envolvendo um único substrato 5. Contudo, em termos de enzimas
multisubstratos, como a NDPK que apresenta mecanismo ping-pong, configurar o
ensaio para triagem de inibidores é um desafio. Isso visto que a constante 𝐾𝑀 de um
substrato é uma 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝 , que pode variar de acordo com o grau de saturação do outro
substrato. Além disso, a ocorrência de inibição por excesso de substrato no
mecanismo ping-pong é outro fator extraordinário, que introduz maiores complicações
para a realização dos ensaios de inibição.
Tendo em vista as considerações mencionadas, o ensaio para determinação
da inibição pontual dos biorreatores, LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov, foi
configurado utilizando os inibidores de referência de diferentes mecanismos de ação,
especificados anteriormente na Tabela 7. Nestes ensaios, o percentual de inibição foi
baseado na diferença das áreas do produto ADP obtidas na presença e ausência dos
inibidores, de acordo com a equação 4.4. A Figura 31 apresenta os cromatogramas
resultantes da atividade enzimática do ICER na ausência e presença de um inibidor
de referência, o ácido elágico (EA).
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Figura 31. Comparação entre os cromatogramas obtidos a partir da atividade enzimática na ausência
e presença do inibidor de referência ácido elágico utilizando o método on-line. (---) Atividade do NME2ICER-Cov na ausência de inibidor; (___) Atividade do NME2-ICER-Cov na presença de 1,0 mM do
inibidor de referência Ácido Elágico (EA)
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A concentração dos substratos é um fator preponderante no desenvolvimento
de um ensaio para triagem de inibidores, por esta razão, a inibição pontual dos
compostos de referência foi realizada sob diferentes condições de substratos. As
concentrações dos substratos doador e receptor de fosfato foram definidas a partir
dos resultados obtidos nos estudos de

cinética do estado estacionário,

especificamente os valores de KM, para cada um dos substratos ATP e GDP, e a
concentração em excesso de GDP que promove inibição (Tabela 12).
Para o LmNDPKb-ICER-Cov o ensaio de inibição pontual foi realizado sob
𝐺𝐷𝑃
concentração do substrato GDP igual a 1 x o valor de 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
(0,5 mM), concentração

em que não se observa inibição por excesso desse substrato, e para o substrato ATP,
𝐴𝑇𝑃
foram avaliadas diferentes concentrações iguais a 1,0; 1,5 e 2,0 x 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
. Os

resultados obtidos são apresentados na Figura 32. Interessante observar que a
maioria dos compostos apresentaram maior percentual de inibição quando na
presença de menor concentração do substrato ATP, como observado para os
compostos EA, ECG e o cAMP. Tal resultado corrobora no caso do cAMP, que tem
sido descrito por atuar como inibidor competitivo frente a NDPKb 24.
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Figura 32. Resultados da inibição pontual no LmNDPKb-ICER-Cov na presença dos inibidores de
referência para diferentes concentrações de ATP. Estudos realizados sob concentração fixa do
substrato GDP (0,50 mM igual a 1,0 x o valor de 𝐾𝐺𝐷𝑃
𝑀𝑎𝑝𝑝 ) e para diferentes concentrações do substrato
ATP correspondentes a 1,0; 1,5 e 2,0 x o valor de 𝐾𝐴𝑇𝑃
𝑀𝑎𝑝𝑝 . As barras indicam o desvio médio da duplicata
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Para os compostos obtidos a partir da triagem in silico, o GCBPN15 e
GCBPN02, observou-se diferentes comportamentos. Para o primeiro a inibição foi
observada apenas sob baixas concentrações do substrato ATP e para o GCBPN02,
observou-se uma maior inibição sob altas concentrações desse substrato, um possível
indicativo de inibidor do tipo não competitivo, porém estudos mais aprofundados são
necessários para correta compreensão do mecanismo de ação desse composto.
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A inibição pontual utilizando os compostos de referência também foi realizada
para o NME2-ICER-Cov. Estes estudos foram conduzidos sob concentração do
𝐺𝐷𝑃
substrato GDP igual a 1 x o valor de 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
(1,5 mM), e para concentrações do
𝐴𝑇𝑃
substrato ATP igual a 1,0 e 1,5 o valor de 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝

.

Os resultados obtidos para o NME2-ICER-Cov estão representados na Figura
33, na qual se observa que os compostos cAMP e EA apresentaram percentual de
inibição similar para as condições avaliadas. Para os compostos GCBPN02 e Imatinib
um baixo percentual inibitório foi observado apenas na presença de menor
concentração de ATP (1,5 mM). De modo diferente, para o ECG um maior percentual
de inibição foi identificado na presença de maior concentração de ATP corroborando
com o mecanismo de inibição do tipo não competitivo descrito para esse composto 76.
Figura 33. Resultados da inibição pontual no NME2-ICER-Cov na presença dos inibidores de referência
para diferentes concentrações de ATP. Estudos realizados sob concentração fixa do substrato GDP
(1,50 mM) e para diferentes concentrações do substrato ATP correspondentes a 1,0 e 1,5 x o valor de
𝐾𝑚𝐴𝑇𝑃 (1,5 e 3,0 mM de ATP, respectivamente). As barras indicam o desvio médio da duplicata
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Contudo, dentre as condições avaliadas, nenhum dos compostos de referência
apresentou inibição acima de 40% para ser utilizado como inibidor padrão nos ensaios
de triagem. Por esta razão, uma das alternativas foi diminuir a quantidade de enzima
no interior do capilar.
Inicialmente, foi reduzido o tamanho do biorreator de 30 cm para 20 cm, o que
promoveu uma redução de 38% da atividade do LmNDPKb-ICER-Cov e 54% na
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atividade do NME2-ICER-Cov, que correspondem a uma produção de 108 e 131 µM
de ADP, respectivamente.
Outra abordagem foi reduzir 100 vezes a concentração da solução enzimática
no processo de imobilização, ou seja, o processo de imobilização foi realizado para
uma solução enzimática 2,5 ng.µL-1. Para o NME2-ICER-Cov de 20 cm obtido sob
essas condições observou-se uma redução de 66% da atividade, resultando em uma
produção de cerca de 97 µM de ADP. Porém, a imobilização de uma solução
enzimática 2,5 ng.µL-1 da enzima LmNDPKb resultou em uma redução de 90% da
atividade do ICER, o que dificultou a quantificação da atividade enzimática.
A inibição pontual dos inibidores de referência foi avaliada utilizando os
biorreatores de 20 cm LmNDPKb-ICER-Cov, NME2-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov𝐴𝑇𝑃
(2,5 ng.µL-1), sob concentração de substratos ATP e GDP igual a 1 x o valor de 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
e
𝐺𝐷𝑃
𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝
.

Os resultados obtidos para o LmNDPKb-ICER-Cov de 20 cm comparados ao
de 30 cm, sob as mesmas condições de substratos, demonstram um discreto aumento
do percentual de inibição para os compostos GCBPN15, GCBPN02 e para o ECG
(Figura 34A). O melhor resultado foi observado para o composto ECG, que inibiu
42,1% da atividade enzimática. Em contrapartida, observou-se uma diminuição do
percentual de inibição do cAMP, do EA e do Imatinib para o menor biorreator.
Para o NME2-ICER-Cov de 20 cm os compostos EA, GCBPN02 e Imatinib
apresentaram um leve aumento do percentual de inibição. Contudo, quando os
compostos de referência foram ensaiados no biorreator obtido a partir de uma solução
enzimática 2,5 ng.µL-1, o percentual de inibição foi maior para a maioria dos inibidores,
sendo o melhor resultado observado também para o composto ECG, que inibiu 46,1%
da atividade enzimática (Figura 34B).
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Figura 34. Resultados da inibição pontual nos biorreatores na presença dos compostos de referência
para diferentes quantidades de proteína. A) Estudos realizados sob concentração fixa do substrato
GDP e ATP (0,50 e 1,5 mM, respectivamente) para o LmNDPKb-ICER-Cov de 30 e 20 cm obtidos para
solução enzimática de 250 ng.µL-1. B) Estudos realizados sob concentração fixa dos substratos GDP e
ATP (1,50 mM) para os biorreatores NME2-ICER-Cov de 30 e 20 cm obtidos para solução enzimática
de 250 ng.µL-1 e para o NME2-ICER-Cov de 20 cm obtido para solução enzimática de 2,5 ng.µL -1. As
barras indicam o desvio médio da duplicata
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Diante dos resultados e discussão apresentados as condições experimentais
para triagem de inibidores utilizando os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2ICER-Cov foram definidas e estão representadas na Tabela 14. Sob essas condições
a atividade controle deve ser próxima a 100 µM, e o percentual de inibição do ECG
próximo de 50%.
Tabela 14. Condições experimentais do método on-line determinadas para aplicação na triagem de
inibidores utilizando os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov
[Solução
Biorreator

[ATP]

[GDP]

Inibidor

do ICER (cm)

(mM)

(mM)

padrão

250,0

20

1,5

0,5

ECG

200

2,5

20

1,5

1,5

ECG

200

enzimática]
(ng.µL-1)

LmNDPKbICER-Cov
NME2-ICERCov

[Inibidor

Comprimento

Padrão]
(µM)

FONTE: Lima 2018

6.10.1.

Triagem em bibliotecas de compostos sintéticos

Foram selecionadas pequenas bibliotecas de compostos sintéticos em parceria
com os grupos de síntese orgânica da UFSCar e da FIOCRUZ-RJ (Apêndice 8.3). A
atividade pontual para os candidatos a inibidores da enzima LmNDPKb e NME2 foi
avaliada, porém nenhum composto apresentou inibição acima de 15%. Assim, não
foram realizados estudos mais aprofundados de caracterização e determinação da
capacidade inibitória para esses compostos.

6.10.2.

Caracterização do inibidor de referência ECG

6.10.2.1. Capacidade Inibitória (IC50)

A potência relativa de um inibidor pode ser inicialmente estimada comparandose o percentual de inibição causado por diferentes inibidores sob condições fixas de
enzima, substrato e inibidor. Uma avaliação mais quantitativa da potência do inibidor
pode ainda ser obtida a partir da capacidade inibitória (IC50), que é determinada pela
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concentração de inibidor necessária para efetuar uma redução de 50% na atividade
enzimática, sob um conjunto específico de condições de reação 5.
Para validar o uso do método on-line na caracterização de ligantes para os
biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov, o ECG foi utilizado como prova
de conceito. O valor de IC50 foi determinado para este inibidor de referência e para
isso as concentrações do substrato foram mantidas sob concentrações fixas e a
concentração do ECG variada. Os resultados obtidos para cada um dos biorreatores
são representados na Figura 35A e B.
Figura 35. Determinação da capacidade inibitória (IC50) do inibidor de referência ECG para os
biorreatores utilizando o método on-line. A) LmNDPKb-ICER-Cov; B) NME2-ICER-Cov. Análises
realizadas sob concentrações constantes dos substratos ATP e GDP. As barras indicam o desvio médio
da duplicata
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Os valores do IC50 obtidos para o composto ECG contra o LmNDPKb-ICERCov foi de 214,5 ± 1,1 µM, e contra o NME2-ICER-Cov foi de 176,7 ± 1,1 µM
corroborando com o valor de 170 µM previamente descrito, por Malmquist et al.
(2001)76, para a enzima NME2.

6.10.2.2. Mecanismo de ação e constante de inibição KI

Um método para identificação de inibidores deve também ser eficaz para a
caracterização de diferentes classes de inibidores, que depende da reversibilidade,
da força e a taxa de interação entre inibidor e enzima.
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As diferentes categorias de inibidores são geralmente diferenciáveis com base
na razão entre a quantidade total de inibidor ([I]T) e de enzima ([E]T), sob condições
experimentais e tempo qualitativo necessários para a obtenção do equilíbrio entre a
enzima, o inibidor e o complexo enzima-inibidor

149.

Ensaios para determinação da

velocidade sob diferentes concentrações de enzimas são conduzidos, a fim de
determinar o tipo de inibidor

5,148,151.

Além disso, para enzimas livres em solução, a

reversibilidade é comumente determinada a partir da atividade enzimática residual
após uma rápida e ampla diluição do complexo enzima-inibidor (E-I) 5. Esses
experimentos, entretanto, não são plausíveis de serem realizados para estudos onflow empregando enzimas imobilizadas.
Apesar das limitações do uso de enzimas imobilizadas, recentemente
Rodrigues et al. (2015) demonstraram, com elegância, a aplicação de enzima
imobilizada para a caracterização de inibidores do tipo “slow tight binding” para a
enzima alvo xantina oxidase. Alternativamente, a reversibilidade foi estudada
avaliando a atividade antes e após a injeção do inibidor. Já a inibição “slow tight
binding” foi confirmada pela relação da concentração total de enzima ([E]T) com o valor
de IC50 obtido para o inibidor 187.
Tanto nos estudos de inibição pontual quanto na determinação do IC50, foi
observada uma drástica redução da atividade enzimática após a injeção do composto
de referência ECG nos biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov, como
representado pelo cromatograma da Figura 36, sugerindo, portanto, que a interação
enzima-inibidor é irreversível ou do tipo “slow tight binding” 150,151,187.
Frequentemente inibidores do tipo “slow tight binding” têm sido erroneamente
descritos como inibidores não competitivos 5. Em suma, as interpretações errôneas
ocorrem porque para todas as modalidades de inibição de um “slow tight binding”, o
tratamento gráfico mais amplamente difundido para determinação da ação de um
inibidor, o gráfico duplo recíproco, resulta em curvas não-lineares

148.

Porém, esses

desvios da linearidade são observados somente sob altas concentrações de
substratos, e ensaios na presença de um “slow tight binding” sob condições
inapropriadas de substrato podem ser interpretados como retas paralelas e,
consequentemente, levar a equívocas deduções de mecanismo reversível do tipo não
competitivo 5,148.
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Figura 36. Redução da atividade enzimática após a injeção do inibidor de referência ECG nos
biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov. Cromatogramas representativos da atividade
enzimática controle (ausência de inibidor) dos biorreatores antes e após a inibição pontual do composto
de referência ECG
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Nesse contexto, Morrison (1969) tem proposto uma adequada interpretação
para gráficos duplos recíprocos, quando na presença de inibidores “slow tight binding”,
bem como, alternativas para determinação do mecanismo e cálculo da constante de
dissociação Ki utilizando a equação de Morrison 148,151. Dessa forma, o composto ECG
foi caracterizado de acordo com essas premissas de um inibidor do tipo “slow tight
binding” para os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov

5,148,150,151,187.

Em relação ao substrato GDP, os resultados permitem inferir que o ECG atua como
inibidor competitivo para o LmNDPKb-ICER-Cov (Figura 37A), e como inibidor não
competitivo para o NME2-ICER-Cov (Figura 38B). Apesar dos resultados obtidos para
o NME2-ICER-Cov corroborar com os dados por Malmquist et al. (2001) 76, os autores
não apresentaram ensaios de reversibilidade demonstrando que o ECG atua como
um inibidor do tipo “slow tight binding”. Dessa forma, a identificação desse tipo inibição
é inédita para ambas as enzimas alvo.
Figura 37. Determinação do mecanismo de ação e constante de inibição (Ki) para composto de
referência ECG. Efeito da concentração do substrato GDP nos valores de IC 50 do ECG A) para o
LmNDPKb-ICER-Cov, com curva característica do mecanismo de ação de um inibidor do tipo tight
binding competitivo; B) para o NME2-ICER-Cov, com curva caracterísitica de um inibidor do tipo “tight
biding” não competitivo; Atividade fracional em função da concentração do inibidor ECG, em que a
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curva delineada representa o melhor ajuste da equação de Morrison para os resultados do C)
LmNDPKb-ICER-Cov e do D) NME2-ICER-Cov. As barras indicam o desvio médio da duplicata de dois
experimentos independentes

A)

B)

100

200

90

150

IC50

250

IC50

110

80

100
50

70

0
0.0

60
0

1

2

3

4

5

0.5

1.0

C)

2.0

2.5

D)

1.0

1.0

LmNDKb-ICER-Cov
KI = 12,9  2 M

0.8

Atividade fracional

Atividade fracional

1.5

[GDP]/KM

[GDP]/KM

0.6
0.4
0.2

NME2-ICER-Cov
KI = 1,2  0,5 M

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.0
0

50

100

150

200

250

300

350

0

50

100

150

200

250

300

350

[Inibidor] (M)

[Inibidor] (M)

FONTE: Lima 2018

A partir da equação de Morrison, os valores de 𝐾𝑖𝑎𝑝𝑝 obtidos foram 12,9 ± 2,0
µM e 1,2 ± 0,5 µM para os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov (Figura 37C) e NME2ICER-Cov (Figura 37D), respectivamente. Posteriormente, os valores da constante de
inibição real, Ki foram calculados de acordo com os mecanismos observados e as
respectivas equações de Cheng-Prusoff

153,

descritas no item 1.9. Os valores de Ki

observadas para os biorreatores LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov foram
0,516 µM e 1,2 µM (para α = 1), respectivamente. Estudos ainda são necessários para
caracterizar o mecanismo de inibição do ECG, em relação ao substrato ATP. Todavia,
os resultados aqui apresentados, prontamente demonstram a potencialidade de
aplicação do método on-line para a identificação e caracterização do polifenol ECG
como inibidor “tight binding” para as enzimas alvos LmNDPKb e NME2.
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6.11. Atividade leishmanicida dos polifenóis
Os produtos naturais são fontes inesgotáveis de diversidade de moléculas em
termos estruturais e de propriedades biológicas, e têm sido explorados para o
desenvolvimento de novos tratamentos para leishmaniose. Os polifenóis derivados de
plantas constituem um amplo e complexo grupo de fitoquímicos, que contêm uma ou
mais hidroxilas ligadas a um anel aromático. Os polifenóis se subdividem em várias
classes incluindo flavonoides, taninos, lignanos, cumarinas, quinonas, entre outras.
Diversos metabólitos secundários de plantas, incluindo polifenóis, tem sido descritos
com atividade contra protozoários parasitas

188,189.

Ogungbe et al. (2013) realizaram

estudos de triagem virtual e modelagem para identificar potenciais inibidores contra
diversos alvos terapêuticos de Leishmania spp. Nesses estudos, 352 compostos
polifenóis demonstraram atividade antiparasitária, o que demonstra o potencial desse
grupo de fitoquímicos como fonte para o desenvolvimento de novos tratamentos para
a leishmaniose 69.
Dentre os diversos polifenóis, os oriundos do chá verde e conhecidos como
catequinas, que englobam a (-)-Epigalatocatequina-3-galato (EGCG), a (-)Epicatequina-3-galato (ECG), a (-)-Epigalocatequina (EGC) e a (-)-Epicatequina,
atuam como agentes antioxidantes e apresentam diversas aplicações clínicas

190.

Interessantemente, estudos realizados por Inacio et al. (2013) descreveram atividade
leishmanicida do EGCG em estudos in vitro e in vivo contra Leishmania amazonensis
191,

já estudos realizados Buxton et al. (2008) demonstraram que o EGCG atua como

inibidor da enzima NDPKb

77.

Dessa forma, é possível inferir que a atividade

leishmanicida observada para o EGCG possivelmente ocorre via inibição da enzima
NDPKb. Em contrapartida, nenhuma atividade leishmanicida foi ainda descrita para o
ECG. Entretanto, a similaridade estrutural do EGCG com o ECG associada aos
inéditos resultados de inibição do ECG, aqui discutidos, representam uma clara
evidência de que o ECG também possa apresentar atividade leishmanicida. Contudo,
maiores investigações ainda são necessárias.
Ademais, outros polifenóis como o ácido elágico (EA) e o ácido gálico (GA)
também foram recentemente descritos com atividade leishmanicida in vivo e in vitro
por Alves et al. (2017)

192,

que demonstraram uma redução da proliferação de

macrófagos na presença de EA ou GA, que foi similar ao observado na presença da
Anfotericina B, um medicamento de primeira linha utilizado no tratamento de
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leishmaniose (Tabela 3). Considerando os resultados de inibição para o EA contra a
enzima NDPKb e de acordo com os resultados de inibição obtidos para os biorreatores
LmNDPKb-ICER-Cov e NME2-ICER-Cov, é possível inferir que a atividade
leishmanicida do EA também ocorre via inibição da enzima NDPKb. Assim, os
polifenóis em geral apresentam ser um interessante grupo fitoquímico a ser
investigado na procura por inibidores de NDPKb, e podem atuar como pontos de
partida para a síntese de leishmanicidas.

6.12. O ensaio ICER-LV-UV para identificar e caracterizar inibidores

Uma ampla variedade de métodos para mensurar a atividade das enzimas
NDPKs estão disponíveis, dentre os quais destacam-se os ensaios acoplados às
enzimas piruvato quinase/lactato desidrogenase

74,81

e luciferase

ensaios diretos que envolvem nucleotídeos radio marcados

76,83,

84–87,

bem como os

ou abordagens

analíticas utilizando HPLC que quantificam os produtos e os substratos envolvidos na
reação 82,88. Apesar desses ensaios permitirem a quantificação da reação enzimática,
algumas considerações devem ser ressaltadas para o uso desses ensaios na
identificação e caracterização de inibidores.
Para os ensaios acoplados é necessário garantir que o sinal seja sensível a
variação de atividade da enzima primária de interesse e insensível às mudanças
pequenas e moderadas na (s) enzima (s) de acoplamento. Além disso, em ensaios
acoplados é imprescindível garantir que a inibição observada durante a triagem seja
devido à inibição da enzima alvo e não devido à inibição da (s) enzima (s) de
acoplamento5.
Ensaios envolvendo nucleotídeos radio marcados também são plausíveis para
a identificação de inibidores, porém uma das desvantagens desta abordagem é que
os compostos candidatos a inibidores podem interferir na luz de emissão que é
detectada.
Já as abordagens analíticas como a proposta por Lambeth

88

proporcionam

uma direta e sensível detecção de produtos em um modo livre de sondas marcadoras.
Ademais, no presente estudo o uso dessa técnica associado ao uso de biorreatores
apresentou vantagens para quantificação da reação, identificação e caracterização de
inibidores frente ao mesmo tipo de ensaio utilizando enzimas livres em solução, dentre
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as quais podem ser destacadas reutilização da enzima, menores quantidades de
amostra, maior velocidade, melhor reprodutibilidade e precisão, e possibilidade de
automação do ensaio.
Uma consideração importante é a necessidade do aprimoramento e definição
das condições ideais para realização de ensaios com enzimas multi-substratos, a fim
de facilitar a identificação e caracterização de novas moléculas inibidores. Nesse
âmbito Yang et al. (2009) realizaram análises teóricas detalhadas para reações bi bi
do tipo ordenada e aleatória, a fim de compreender o efeito das concentrações dos
substratos em relação aos valores de IC50 e Ki de inibidores de diferentes modalidades
(competitivo, acompetitivo e não competitivo). Com esses estudos os autores
puderam presumir condições balanceadas para realização de ensaios HTS

193.

Os resultados obtidos para reações bi bi do tipo ordenada e aleatória,
entretanto, não podem ser transpostos para ensaios de inibição com enzimas que
exibem mecanismo ping-pong. Isso porque além da constante 𝐾𝑀𝑎𝑝𝑝 de um substrato
variar de acordo com o grau de saturação do outro substrato, essas enzimas
frequentemente apresentam inibição por excesso do segundo substrato, como
observado para a NDPK em relação ao substrato NDP

24.

Estudos realizados por

Valenti et al. (1989), por exemplo, demonstraram que a concentração do substrato
GDP, quando em excesso, impede a visualização da inibição da NDPK pelo AZT 79, o
que expressa a importância da configuração do ensaio, em termos de concentração
dos substratos, para uma apropriada identificação de inibidores.
Apesar das limitações em se trabalhar com enzimas que apresentam
mecanismo ping-pong Lai et al. (2002) que identificaram três distintos inibidores
seletivos da ubiquitinação mediada por hdm2 de p53, a partir de uma biblioteca de
compostos sintéticos. Nestes estudos, os autores ainda caracterizaram o mecanismo
de ação dos inibidores em relação aos dois substratos envolvidos na reação
enzimática

194.

Outro trabalho envolvendo enzima multi-substratos foi realizado por

Marcinkeviciene, J. et al. (2001)

195,

no qual o mecanismo de inibição do Triclosan e

do Hexaclorofeno contra a enzima ping-pong enoil-ACP redutase foi estudado. O
Triclosan foi caracterizado como inibidor tempo dependente do tipo tight-binding e
demonstrou maior afinidade quando na presença de NAD+.
O método on-line inédito, aqui proposto, também possibilitou a identificação e
caracterização do inibidor ECG para a enzimas NDPKb bissubstrato com este
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mecanismo do tipo ping-pong. Por fim, o uso de enzimas imobilizadas possibilitou
mais facilmente a identificação do inibidor “tight binding”, sem a necessidade de
experimentos laboriosos e demorados de diluição do complexo EI, o que representa
uma grande vantagem durante a triagem e caracterização de inibidores.
Para facilitar a triagem, identificação e caracterização de inibidores para a
NPDKb, entretanto, uma possibilidade a ser estudada é uma adaptação do ensaio
aqui proposto em que apenas meia reação é realizada. Essa abordagem poderia ser
alcançada realizando somente a primeira parte da reação, na qual ocorre a conversão
de NTP1 a NDP1 e a enzima permanece no estado fosforilado (H*, Figura 2). Nesse
contexto, para realizar somente a primeira meia reação, apenas o substrato ATP seria
injetado no ICER e a atividade monitorada pelo surgimento do produto ADP, sendo
necessária a separação cromatográfica para separação apenas dos nucleotídeos ATP
e ADP. Por fim, a enzima fosforilada precisaria ser então regenerada antes da análise
subsequente, o que poderia ser alcançado pela injeção de qualquer NDP sem a
necessidade de separação ou monitoramento. Essa adaptação ao método poderia
facilitar os estudos de triagem e caracterização de inibidores para as NDPKs porque
reduziria as equações de velocidade ping-pong a uma simples equação de MichaelisMenten para um único substrato, eliminaria a inibição por excesso de substrato e,
consequentemente, facilitaria os estudos cinéticos de inibição.
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7. CONCLUSÕES
As enzimas alvo desse estudo, LmNDPKb e NME2, foram eficientemente imobilizadas
em capilares de sílica fundida para a produção dos biorreatores, LmNDPKb-ICER-Cov e
NME2-ICER-Cov. Simultaneamente, as otimizações para separação dos nucleotídeos
envolvidos na reação catalítica de fosfotransferase das enzimas alvo foram realizadas. A
separação analítica por cromatografia de par iônico permitiu a quantificação direta dos
substratos e produtos envolvidos na reação enzimática. Essa separação deu origem à dois
métodos analíticos, o off-line e ao inédito método on-line, que foram utilizados para mensurar
a atividade das enzimas livre em solução e imobilizadas, respectivamente. Utilizando esses
métodos, foi possível realizar estudos de caracterização do pH ótimo e dos parâmetros
cinéticos, os quais permitiram constatar que não houve alterações significativas nas
propriedades catalíticas e funcionais das enzimas alvo após a imobilização. Os resultados
provenientes dos estudos cinéticos do estado estacionário, associados aos estudos com
inibidores de referência sob diferentes concentrações do substrato ATP, permitiram modular
e definir condições balanceadas para a aplicação do método on-line na triagem de inibidores.
O conhecido inibidor de NDPKb, (-)-Epicatequina galato (ECG), foi utilizado como prova de
conceito para validar o método ICER-LC-UV como ferramenta para a aplicação na
identificação e caracterização de inibidores em termos de capacidade inibitória (IC50),
mecanismo de ação e constante de inibição (Ki). Para a enzima NME2, os resultados obtidos
para o ECG corroboram com dados já descritos. Já a inédita inibição observada para a
LmNDPKb na presença do ECG corrobora com demais estudos de atividade leishmanicida
observada em estudos in vitro e in vivo para outros compostos polifenóis de estrutura similar
ao ECG. A complementaridade desses resultados demonstra, portanto, que os estudos
enzimáticos in vitro utilizando o método on-line, permite a identificação com robustez e
confiabilidade, de moléculas inibidoras das enzimas alvo NME2 e LmNDPKb de forma
automatizada em menor tempo de análise e com a reutilização das enzimas. Além disso, o
método aqui proposto possibilita a análise de 280 análises/dia, ou seja, cerca de 50 candidatos
a inibidores/dia com equipamento em modo operante. Em suma, apesar dos desafios
apresentados pelo tipo de mecanismo ping-pong das enzimas de interesse, o novo ensaio online para triagem de inibidores usando como abordagem enzimas imobilizadas e
cromatografia por eluição zonal, mostrou ser uma promissora ferramenta e uma alternativa
aos ensaios clássicos para a identificação e caracterização de inibidores da atividade de
fosfotransferase das enzimas LmNDPKb e NME2.
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9. APÊNDICES
9.1.

Alinhamento das sequências NME2 obtida e a depositada no

GenBank

CLUSTAL O(1.2.4)-- Alinhamento Amostra do vetor contendo o gene de
interesse x RNA X58965.1 - GenBank
NME2-X58965.1
AMOSTRA

ATGGCCAACCTGGAGCGCACCTTCATCGCCATCAAGCCGGACGGCGTGCAGCGCGGCCTG
ATGGCCAACCTGGAGCGCACCTTCATCGCCATCAAGCCGGACGGCGTGCAGCGCGGCCTG
************************************************************

NME2-X58965.1
AMOSTRA

GTGGGCGAGATCATCAAGCGCTTCGAGCAGAAGGGATTCCGCCTCGTGGCCATGAAGTTC
GTGGGCGAGATCATCAAGCGCTTCGAGCAGAAGGGATTCCGCCTCGTGGCCATGAAGTTC
************************************************************

NME2-X58965.1
AMOSTRA

CTCCGGGCCTCTGAAGAACACCTGAAGCAGCACTACATTGACCTGAAAGACCGACCATTC
CTCCGGGCCTCTGAAGAACACCTGAAGCAGCACTACATTGACCTGAAAGACCGACCATTC
************************************************************

NME2-X58965.1
AMOSTRA

TTCCCTGGGCTGGTGAAGTACATGAACTCAGGGCCGGTTGTGGCCATGGTCTGGGAGGGG
TTCCCTGGGCTGGTGAAGTACATGAACTCAGGGCCGGTTGTGGCCATGGTCTGGGAGGGG
************************************************************

NME2-X58965.1
AMOSTRA

CTGAACGTGGTGAAGACAGGCCGAGTGATGCTTGGGGAGACCAATCCAGCAGATTCAAAG
CTGAACGTGGTGAAGACAGGCCGAGTGATGCTTGGGGAGACCAATCCAGCAGATTCAAAG
************************************************************

NME2-X58965.1
AMOSTRA

CCAGGCACCATTCGTGGGGACTTCTGCATTCAGGTTGGCAGGAACATCATTCATGGCAGT
CCAGGCACCATTCGTGGGGACTTCTGCATTCAGGTTGGCAGGAACATCATTCATGGCAGT
************************************************************

NME2-X58965.1
AMOSTRA

GATTCAGTAAAAAGTGCTGAAAAAGAAATCAGCCTATGGTTTAAGCCTGAAGAACTGGTT
GATTCAGTAAAAAGTGCTGAAAAAGAAATCAGCCTATGGTTTAAGCCTGAAGAACTGGTT
************************************************************

NME2-X58965.1
AMOSTRA

GACTACAAGTCTTGTGCTCATGACTGGGTCTATGAATAA
GACTACAAGTCTTGTGCTCATGACTGGGTCTATGAATAA
***************************************

Sequência de aminoácidos – 5’3’ Frame 1
MANLERTFIAIKPDGVQRGLVGEIIKRFEQKGFRLVAMKFLRASEEHLKQHYIDLKDRPFFP
GLVKYMNSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVK
SAEKEISLWFKPEELVDYKSCAHDWVYE
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9.2.

Identificação da proteína NME2 usando a ferramenta de busca

MASCOT
Figura 38. Gráfico de Score indicando que a proteína identificada não é um evento randômico dentro
da área rachurada

FONTE: Lima 2018
Tabela 15. Descrição da proteína NME2 identificada usando a ferramenta MASCOT

MASCOT – Score: 348
Banco de dados: NCBI e SwissProt
Nome da proteína:

Nucleosídeo Difosfato Quinase B

Código de acesso (NCBI):

NP_002503.1

Organismo:

Homo sapiens

Peptídeos identificados
m/z
observada

z

MM

MM

Erro

Clivagens

(experimental)

(calculada)

(Da)

perdidas

Sequencia

526,2390

2

1050,4634

1050,4917

0,03

0

GDFCIQVGR

672,8381

2

1343,6616

1343,7561

0,09

0

TFIAIKPDGVQR

595,9545

3

1784,8417

1784,9091

0,07

0

VMLGETNPADSKPGTIR

632,6406

3

1894,9000

1894,9716

0,07

0

EISLWFKPEELVDYK

1046,9949

2

2091,9752

2092,0486

0,07

0

YMNSGPVVAMVWEGLNVVK

771,0372

3

2310,0898

2310,1783

0,09

1

SAEKEISLWFKPEELVDYK

FONTE: Lima 2018
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9.3.

Biblioteca de compostos sintéticos

A atividade inibitória de compostos sintéticos de diferentes classes químicas foi
avaliada contra as enzimas LmNDPKb e NME2 imobilizadas em capilares de sílica
fundida. Os compostos foram adquiridos em colaboração com grupos de síntese da
UFSCar e da Fiocruz-RJ. Entretanto, para nenhum dos compostos apresentado foi
observada inibição acima de 15%.

Compostos: Epoxichalconas
Colaboração: Profa Dra Arlene
UFSCar
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Compostos: Cumarinas
Colaboração: Profa Dra Arlene
UFSCar
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Compostos: Triazol
Colaboração: Profa Dra Arlene
UFSCar

Compostos: Tetrahidropiridínicos
Colaboração: Profa Dra Arlene
UFSCar

Compostos: Derivados de Imatinib
Colaboração: Dra Mônica M. Bastos
Fiocruz – RJ

Derivados de Imatinib, cuja as estruturas não
foram disponibilizadas pelo grupo de síntese:
PLCI 09/13, PLCI 04/15, PLCI 06/15, PLCI 15/12,
PLCI 01/15, PLCI 22/12, PLCI 04/13, PLCI 17/13,
PLCI 03/15, PLCI 15/13, PLCI 01/13, PLCI 02/15
Imatinib
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10.

ANEXOS
10.1. Preparo dos meios de cultura

- Meio Luria-Bertani (LB) – pH 7,0 157
Triptona

1,0 g

Extrato de Levedura

0,5 g

NaCl

1,0 g

Volume Final

100 mL

- Meio Luria-Bertani sólido – pH 7,0 157
Triptona

1,0 g

Extrato de Levedura

0,5 g

NaCl

1,0 g

Ágar

2,0 g

Volume Final

100 mL

- Meio HDM– pH 7,5
Triptona

15,0 g

Extrato de Levedura

25,0 g

Cloranfenicol

34,0 mg

Canamicina

35,0 mg

Volume Final

1000 mL

- Meio HDM sólido – pH 7,5
Triptona

15,0 g

Extrato de Levedura

25,0 g

Ágar

15,0 g

Cloranfenicol

34,0 mg

Canamicina

35,0 mg

Volume Final

1000 mL
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10.2. Tampões
- Tampão de Lise – pH 8,0
Imidazol

40,0 mM

NaH2PO4

50,0 mM

NaCl

300,0 mM

Fluoreto de fenilmetilsulfonil – PMSF

4,0 mM

Triton 100x

1% v/v

- Tampão de Lavagem da resina – pH 8,0
Imidazol

40,0 mM

NaH2PO4

50,0 mM

NaCl

300,0 mM

- Tampão de amostra para gel SDS-PAGE
SDS

20g.L-1

Sacarose

20g.L-1

Azul de bromofenol

0,001% v/v

β-mercapto

5% v/v

- Tampão de Separação dos Nucleotídeos (TpS) – pH 4,7
KH2PO4

50,0 mM

NH4Cl

80,0 mM

TBAHS

3,0 mM

- Tampão de Trabalho do ICER – pH 7,0
Tris

50,0 mM

- Tampão de Amostra (TAM) – pH 7,0
Tris

50,0 mM

NaCl

100,0 mM

MgCl2

5,0 mM
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10.3. Produção de células competentes E. coli DH5α
Uma amostra estoque de células de E. coli de linhagem Dh5α foi inoculada em
placa contendo o meio Luria-Bertani (LB) sólido (10 g.L-1 de triptona, 5 g.L-1 de extrato
de levedura, 10 g.L-1 de NaCl e 15 g.L-1 de ágar, pH 7.0) por 12h a 37°C.
Subsequentemente, 20 colônias foram lançadas em 200 mL de meio SOB (20 g.L-1 de
triptona, 5 g.L-1 de extrato de levedura, 0,5 g.L-1 de NaCl, 0,2 g.L-1 de KCl, 1,5 g.L-1 de
ágar,10 mM de MgCl2 e 10 mM MgSO4), que permaneceu sob agitação de 180 rpm a
37°C. O crescimento das células foi monitorado a cada 20 min por absorção
espectrofotométrica em 600nm até o momento em que a cultura atingisse a densidade
ótica de 0,3.
Em seguida, as células foram transferidas para tubos autoclavados de
centrífuga (100 mL cada tubo), e mantidas no gelo por 5 min. Estas células foram
então centrifugadas a 2000 rpm à 4°C por 12min. Posteriormente, o sobrenadante foi
descartado e o precipitado ressuspenso em 34 mL de tampão FSB gelado (10 mM
CaCl2.2H2O, 100 mM KCl, 45 mM MnCl2.4H2O, 3 mM Co(NH3)6Cl3, 3 mM de acetato
de potássio e 10% glicerol), que permaneceu no gelo por 15min. Os tubos foram
novamente centrifugados à 2000 rpm por 12 min a 4°C e o sobrenadante descartado.
As células foram ressuspensas em 16 mL de FSB gelado e 560 L de dimetilsulfóxido
(DMSO) foram adicionados à mistura. O tubo foi incubado por 5 min do gelo,
adicionou-se uma segunda alíquota de 560 L de DMSO e o tubo foi incubado no gelo
por mais 15min. Por fim, alíquotas de 600 L foram pipetadas em tubos de
polipropileno e armazenadas à -70°C.

10.4. Produção de células competentes E. coli BL21(DE3)pLysS

A E. coli de linhagem BL21(DE3)pLysS foi preparada seguindo protocolo similar
ao descrito para a obtenção da cepa DH5α competente. Resumidamente, as células
foram inoculadas em placa contendo o meio LB sólido por 12h a 37°C. Em seguida,
uma colônia foi dispersada em 10 mL de meio LB líquido (10g.L -1 de triptona, 5,0 g.L1

de extrato de levedura e 10,0 g.L-1 de NaCl, pH 7.0), e foram mantidos sob agitação

de 180 rpm a 37°C, por 12 h. A cultura foi inoculada em 200 mL de meio LB líquido e
mantida sob agitação de 180 rpm, a 37°C. O crescimento das células foi monitorado
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a cada 20 min por absorção espectrofotométrica em 600nm até o momento em que a
cultura atingisse a densidade ótica de 0,3. O preparo final da cepa BL21(DE3)pLysS
como centrifugação, a lavagem com FSB foi realizado como supracitado para a cepa
DH5α, e alíquotas de 600L também foram pipetadas em tubos de polipropileno e
armazenadas à -70°C.
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