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Resumo

CALIL, F. A. Biorreatores capilares de NTPDase-1 de Trypanosoma cruzi:
Desenvolvimento e aplicação na triagem de inibidores seletivos. 2014. 72f.
Dissertação de Mestrado – Faculdade de Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, 2014.

Uma das estratégias utilizadas no desenvolvimento de novas drogas envolve a
descoberta de compostos que modulem a atividade de enzimas, importantes no
processo infeccioso de patógenos. Uma abordagem interessante na triagem de novos
ligantes é o uso de métodos baseados na imobilização de enzimas em suportes
cromatográficos acoplados a sistemas de cromatografia líquida. O uso de IMERs
(Immobilized Enzyme Reactors) como uma fase estacionária acoplado a sistemas de
cromatografia líquida de alta eficiência consiste em uma estratégia para triagem de
compostos rápida e eficiente e tem vantagens em relação ao uso de enzimas em
solução. A enzima NTPDase-1 de Trypanosoma cruzi age como um facilitador da
infecção do patógeno, inibindo assim a resposta imune do hospedeiro, permitindo
uma infecção silenciosa, o que sugere seu uso como um bom alvo na busca por
inibidores. Neste trabalho, a enzima NTPDase-1 foi imobilizada na parede interna de
capilares de sílica fundida formando ICERs (Immobilized Capillary Enzyme
Reactors). Estudos das condições de uso destes biorreatores juntamente com o
desenvolvimento de um método cromatográfico multidimensional, foram realizados e
validados. A otimização do método cromatográfico e sua validação, apresentaram
ótimos resultados em relação aos valores obtidos para os parâmetros avaliados para
métodos bioanalíticos. A imobilização da enzima foi realizada com sucesso, sendo
possível a detecção da atividade catalítica no sistema cromatográfico (TcNTPDase1ICER). Foi realizado também, o estudo cinético para ATP no TcNTPDase1-ICER,
obtendo-se KM de 0,317 ± 0,044 mM, que comparado com estudos em solução, KM de
0,096 mM, ainda apresenta grande afinidade pelo substrato.

Palavras chave: Expressão heteróloga, NTPDase-1 T.cruzi, Imobilização de enzimas,
Ensaios enzimáticos.

VIII

Abstract
CALIL, F. A. Capillary bioreactors of NTPDase-1 Trypanosoma cruzi:
Development and application in the selective inhibitors screening 2014. 72f.
Dissertação de Mestrado – Faculdade de Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, 2014.

One of the strategies used in the development of new drugs involves the discovery of
compounds that modulate the activity of enzymes, important in the infectious
pathogens process. An interesting approach in the screening of new ligands is the use
of methods based on immobilization of enzymes in chromatographic supports coupled
to liquid chromatography systems. The use of IMERs (Immobilized Enzyme
Reactors) as a stationary phase coupled to high performance chromatographic systems
consist in a strategy to a fast and efficient compounds screening and it has advantages
comparing to the use of enzymes in solution. The enzyme NTPDase-1 Trypanosoma
cruzi acts as a pathogen infection facilitator, thus inhibits the host immune response
allowing a silent infection, suggesting its use as a good target in the search for
inhibitors. In this paper, the enzyme NTPDase-1 was immobilized for the
manufacturing of ICERs (Immobilized Capillary Enzyme Reactors). Studies of
conditions to the use of these bioreactors in the ligands screening along with the
development of a multidimensional chromatographic method were performed and
validated. The chromatographic method optimization and validation, presented
excellent results, relating to the obtained values, from evaluated parameters in
bioanalytical methods. The enzyme immobilization was successfully performed,
being possible to detect the catalytic activity in the chromatographic system
(TcNTPDase1-ICER). The kinetic study for the substrate ATP was also performed in
the TcNTPDase1-ICER, obtaining KM of 0.317 ± 0.044 mM, which in comparison
with studies in solution KM of 0.096 mM, still presents high affinity for the substrate.

Keywords: Heterologous expression, NTPDase-1 T.cruzi, Immobilization of
enzymes, Enzymatic assays.
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1. Introdução
A necessidade de novos fármacos tem estimulado a pesquisa pelo
desenvolvimento de técnicas e ensaios que reduzam o número de possíveis candidatos
a fármacos que atuem como inibidores enzimáticos.
Uma alternativa promissora aos ensaios convencionais é o emprego da
cromatografia de bioafinidade na identificação de ligantes em misturas complexas.
Essa técnica é uma poderosa ferramenta para monitorar as interações ligante-proteína,
substrato-proteína, inibidor-proteína e ligante-receptor. Uma das etapas desta técnica
é a imobilização do alvo, sendo que o método de imobilização empregado é um
parâmetro muito importante a ser considerado.
Protozoários da família Trypanosomatidae causam uma grande variedade de
doenças graves como a tripanossomíase americana, conhecida como doença de
Chagas, que é causada pelo parasito Trypanosoma cruzi. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença afeta de 7 a 8 milhões de pessoas,
mais ou menos 40 milhões de pessoas estão em risco e 200.000 novos casos são
registrados todos os anos. Entretanto desde sua descoberta em 1909, vários tipos de
tratamentos foram testados para a doença de Chagas, porém nenhum fármaco seguro e
eficaz foi, até o momento, descoberto.
As apirases do tipo E-NTPDases, enzimas ecto-nucleosídeo trifosfato
difosfohidrolases pertencem a classe das hidrolases. Essas enzimas são muito
importantes para vários processos biológicos e têm sido muito estudadas com relação
à sua importância em infecções causadas por patógenos.
T. cruzi apresenta até o momento somente uma NTPDase descrita, a
NTPDase-1. Devido a sua importância na modulação dos processos inflamatórios, ela
foi selecionada como o alvo biológico para o desenvolvimento de ICERs que serão
utilizados na identificação de candidatos a novos fármacos contra a doença de
Chagas.

2

1.1. Conceitos teóricos
1.1.1. Enzimas imobilizadas a suportes cromatográficos: uma ferramenta na
triagem de inibidores seletivos

O tratamento de diversas doenças através de intervenção quimioterápica por
inibição seletiva de enzimas envolvidas em processos vitais nos organismos
infecciosos tem sido explorado com sucesso na medicina moderna e é bem
representado pelo número de fármacos (antivirais, antiparasitários e antibióticos), em
uso clínico que atuam como inibidores enzimáticos. A necessidade de novos fármacos
tem estimulado a pesquisa pelo desenvolvimento de fármacos que atuem como
inibidores enzimáticos e a triagem de substratos e/ou inibidores que se liguem
seletivamente ao alvo em estudo torna-se interessante. No entanto, há a necessidade
do desenvolvimento de técnicas e ensaios que reduzam o número de possíveis
candidatos (Copeland, 2013).
Uma maior compreensão do papel representado pelos sistemas biológicos tem
desafiado a busca por novos fármacos com alvo único ou envolvendo inibidores multi
alvos, sendo uma abordagem em ascensão da farmacologia molecular. Contudo,
devem-se entender os efeitos destas drogas em redes biológicas, para que seja
possível melhorar a eficácia, não se esquecendo também da toxicidade envolvida no
tratamento das doenças (Hopkins, 2008; Viayna, Sabate, & Muñoz-Torrero, 2013).
Os ensaios biológicos automatizados em larga escala (no inglês high throughput
screening, HTS) para triagem de inibidores enzimáticos são métodos fundamentais
para a identificação de novos ligantes. Os métodos mais usualmente utilizados
envolvem ensaios espectrofotométricos, colorimétricos ou fluorimétricos, utilizando o
formato de multipoços. Entretanto, tais ensaios apresentam desvantagens como: 1)
necessidade de reagentes colorimétricos e fluorimétricos adequados para gerar um
sinal; 2) inteferências causadas por compostos que absorvem ou florescem em
comprimentos similares ao do reagente; 3) ineficiência para triagem em misturas; 4)
usualmente utilizam complexos sistemas robotizados (Houston & Banks, 1997).
Vários grupos têm descrito análises off-line do substrato, produtos ou inibidores no
espectrômetro de massas (Benetton et al., 2003; Bothner et al., 2000; Pi, Armstrong,
Bertozzi, & Leary, 2002; Pi & Leary, 2004). Em outros trabalhos, os reatores são
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utilizados em fluxo e o complexo enzima-substrato ou enzima-inibidor eluem através
de uma alça onde a reação enzimática acontece. Em seguida todos os componentes
(enzima, substrato e inibidor) são inseridos no sistema de espectrometria de massas
para o monitoramento da atividade enzimática (de Boer et al., 2004). Como
desvantagem, esses sistemas exigem alíquotas de enzimas frescas para cada análise.
Uma alternativa promissora aos ensaios convencionais é o emprego da
cromatografia de bioafinidade na identificação de ligantes em misturas complexas. A
cromatografia de bioafinidade ou biocromatografia é considerada uma das técnicas
cromatográficas mais versáteis e é definida como um método cromatográfico que
utiliza um agente de ligação específico como uma fase estacionária para purificação
ou análise de uma mistura de compostos. Como esta definição sugere, as interações
que ocorrem na cromatografia de afinidade são as mesmas presentes em vários
sistemas biológicos, como a interação enzima-substrato ou a interação de um antígeno
com o anticorpo. A elevada especificidade destas interações fornece a esta técnica um
elevado grau de seletividade (Schiel, Mallik, Soman, Joseph, & Hage, 2006).
Inicialmente, a cromatografia de bioafinidade foi utilizada no isolamento e
purificação de misturas biológicas complexas, mas, revela-se como uma poderosa
ferramenta para monitorar as interações ligante-proteína, substrato-proteína, inibidorproteína e ligante-receptor e tem demonstrado grandes vantagens como uma das
técnicas de triagem de alta eficiência HTS (Girelli & Mattei, 2005; Moaddel, Bullock,
& Wainer, 2004; Nie & Wang, 2009) .
A cromatografia de bioafinidade envolve, essencialmente, três passos: 1) a
imobilização de um alvo; 2) a avaliação das modificações sofridas pela biomolécula,
após a imobilização; e 3) a determinação dos parâmetros de afinidade do ligante,
depois da inserção da proteína imobilizada no sistema de separação (Nie & Wang,
2009). Muitas informações importantes sobre a afinidade das ligações (Kd e Ka)
usadas para descrever o processo ligante-receptor, a ligação com a proteína e o
equilíbrio, bem como as constantes cinéticas (KM) e a constante de inibição (Ki),
usadas para descrever o efeito de um inibidor reversível sobre a enzima alvo, podem
ser obtidas utilizando os princípios da cromatografia de bioafinidade. Trata-se,
portanto, de um método útil no desenvolvimento de fármacos ou pró-fármacos que se
liguem a alvos biológicos seletivos.
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Imobilização é um termo genérico empregado para descrever a retenção de uma
biomolécula no interior de um reator ou de um sistema analítico. Um parâmetro muito
importante que deve ser considerado no desenvolvimento de um protocolo de
imobilização é o método de imobilização empregado. Como ilustrado na Figura 1.1,
estes se baseiam nas ligações físicas e químicas entre a biomolécula e o suporte
sendo; por adsorção, ligação covalente, ligação cruzada, ou por confinamento em
matriz ou microcápsula (Cardoso, Moraes, & Cass, 2009).

Figura 1.1: Métodos de imobilização de enzimas (Cardoso et al., 2009).

A utilização de um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC),
usando como suporte, biorreatores ou IMERs (do inglês Immobilized Enzymes
Reactors), permite a junção de características de ambos como: seletividade, rapidez,
reprodutibilidade e ensaios não destrutivos com a especificidade e sensibilidade de
uma reação enzimática. Com isso, há um grande aumento da sensibilidade em
sistemas de detecção o que favorece a determinação de componentes em traços em
matrizes complexas.
A imobilização de enzimas a suportes cromatográficos apresenta diversas
vantagens, sobre a utilização de enzimas livres em solução, entre as quais destacamos:
1) a utilização de pequenos volumes de amostra (pL-nL); 2) aumento do tempo de
vida e da estabilidade da enzima em relação à temperatura, solventes orgânicos e
variação de pH sem perda considerável da atividade catalítica; 3) reutilização; 4)
pequeno manuseio da amostra, evitando contaminações e 5) fácil separação da enzima
dos produtos da reação (Girelli, Mattei, & Messina, 2007; Zhang, Xiao, Kellar, &
Wainer, 1998). Essas vantagens são úteis nos estudos enzimáticos on-line, onde os
produtos da reação enzimática e os inibidores são detectados diretamente por UV-vis,
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fluorescência ou espectrometria de massas (de Boer, Lingeman, Niessen, & Irth,
2007).
Existem duas principais classes de aplicações analíticas dos biorreatores
enzimáticos ou IMERs. Na primeira classe estão às aplicações biocatalíticas, que
utilizam as reações enzimáticas para obter um produto de interesse, ou ainda
transformar um analito em uma espécie mais facilmente detectável (Koeller & Wong,
2001). A segunda classe engloba os biorreatores desenvolvidos para triagem de
substratos e para os estudos das características cinéticas das enzimas (Urban, Goodall,
& Bruce, 2006). Nessa segunda classe, os IMERs têm sido amplamente utilizados
para separação e identificação de metabólitos (Hodgson, Besanger, Brook, &
Brennan, 2005), nos estudos de metabolismo dos fármacos (Markoglou, Hsuesh, &
Wainer, 2004; Pasternyk, Ducharme, Descorps, Felix, & Wainer, 1998), para análise e
síntese enantiosseletiva (Koeller & Wong, 2001), na digestão proteolítica de proteínas
on-line (Calleri et al., 2004), no controle biotecnológico de fármacos (Temporini et
al., 2006) e para a identificação de substratos e/ou inibidores na busca por novos e
potenciais fármacos (Bartolini, Cavrini, & Andrisano, 2004, 2007). Também merece
destaque o uso de enzimas imobilizadas como biosensores em aplicações biomédicas
(Liang, Li, & Yang, 2000).
Os biorreatores enzimáticos podem ser preparados em diferentes formatos e
utilizados acoplados a sistemas cromatográficos em diferentes configurações como
pré-coluna, pós-coluna ou até mesmo como a coluna do sistema cromatográfico como
ilustrado no Esquema 1.1.
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Esquema 1.1: Representações esquemáticas das configurações dos IMERs em sistemas
para estudos on-line. A) O IMER como pós-coluna analítica. As amostras são transferidas da
coluna analítica para o IMER através da válvula de desvio. B) Sistema multidimensional, o
IMER como primeira coluna. A transferência do produto da reação é feita através de uma
válvula de desvio. C) O IMER é acoplado diretamente ao detector. Cópia autorizada por
Cardoso e Moraes (2009).

1.1.2. Desenvolvimento e caracterização de biorreatores enzimáticos

Além dos conhecimentos das propriedades físico-químicas da macromolécula
selecionada para imobilização, como o conhecimento do sítio ativo da biomolécula, a
fim de evitar a perda da atividade enzimática pela ligação dos sítios ativos ao suporte
e, o conhecimento das propriedades bioquímicas da enzima (massa molecular, pureza
e estabilidade), a escolha do modo de imobilização e do suporte são fatores
determinantes no processo de imobilização (Markoglou & Wainer, 2003).
Deve-se ainda levar em consideração em um desenvolvimento os grupos
funcionais, tamanho de poro, se houver, e diâmetro da partícula do suporte. A
morfologia interna dos suportes é a chave para uma boa imobilização, pois determina
as possibilidades de multi-interações enzima-suporte, além de interações secundárias
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indesejáveis entre ligantes-suporte (Cardoso et al., 2009; Girelli & Mattei, 2005;
Mateo et al., 2002).
Os vários métodos de imobilização de biomoléculas a suportes cromatográficos
se baseiam nas ligações físicas e químicas entre a biomolécula e o suporte. A
imobilização de enzimas pode ser feita “in batch” ou “in situ”. No processo “in
batch”, a enzima é primeiramente imobilizada sobre o suporte cromatográfico e em
seguida empacotada na coluna. Já no processo “in situ”, a enzima é imobilizada
diretamente na coluna previamente empacotada; modo de imobilização utilizado neste
trabalho. O suporte determina a acessibilidade dos sítios ativos ao substrato. A
superfície dos suportes tem uma importante contribuição na manutenção da estrutura
terciária da biomolécula, o que influencia enormemente na estabilidade e a atividade
catalítica da mesma. O suporte ideal deve ser inerte, estável e resistente à força
mecânica.
A configuração de biorreatores em capilares de sílica ou ICERs (do inglês
Immobilized capillary enzymes reactors) já tem sido avaliada por alguns grupos
(Cardoso et al., 2006; da Silva et al., 2013; Moaddel et al., 2004; Shi & Crouch,
1999). Nesta técnica as enzimas são ligadas à parede interna de um capilar de sílica
fundida, no qual os reagentes são introduzidos e onde ocorre a interação enzimasubstrato.
Os IMERs têm sido usados em diferentes áreas da química, em estudos
farmacológicos e de metabolismo, como ilustrado na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Diferentes suportes e enzimas imobilizadas e aplicações dos IMERs
obtidos (Cardoso et al., 2009).
Suporte
Sílica
aminopropilada

Técnica de
imobilização
Covalente

Enzima

Comentários

Lipase de Candida
rugosa

Imobilização in situ.
Emprego no estudo
de reações
enantiosseletivas
Imobilização in situ.
Emprego no estudo
de reações
enantiosseletivas
Avaliação de
inibidores com maior
afinidade pela

Octadecil sílica

Adsorção

Lipase de Candida
rugosa

Tiopropil sefarose

Ligação
covalente(S-S)

Diidrofolato Redutase
de Plasmodium
falciparum
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Meio de interação
conectivo monolítico
formato de disco
(CIM)

Covalente

Acetilcolinesterase
recombinante humana
(rhAChE)

enzima a partir de
bibliotecas de
moléculas.
Estudo e
caracterização de
inibidores reversíveis
e pseudo-reversíveis

1.1.3. Imobilização de enzimas alvo de doenças negligenciadas

As doenças tropicais negligenciadas (DTNs), refere-se a doenças causadas por
agentes infecciosos e parasitários, provocando doenças como Doença de Chagas,
Doença do Sono, Leishmanioses, Malária, Esquistossomose, entre outras e afetam
predominantemente os indivíduos mais pobres, ameaçando a vida de mais de 1 bilhão
de pessoas no mundo, incluindo meio bilhão de crianças (Lancet, 2014).
Muitas enzimas de parasitos causadores de DTNs já foram e tenho sido
validadas como alvos para estudo de inibidores, com possível uso farmacológico.
Entre alguns destes estudos, podemos citar os trabalhos feitos por Cardoso et al.
(2008); (2006), onde a enzima gGAPDH (via glicolítica gliceraldeído-3-fosfato
desidrogenase) de Trypanosoma cruzi (Doença de Chagas) e humana foram
imobilizadas em capilares de sílica fundida como ferramenta para a triagem de
inibidores, sendo a enzima humana estudada para avaliar a especificidade. Além do
trabalho feito por de Moraes, Cardoso, e Cass (2013), que mostra a enzima PNP
(Purina nucleosídeo fosforilase) de Schistosoma mansoni (Esquistossomose) também
imobilizada em IMERs.
Outros trabalhos como o de Price, MacLean, Marrison, O’Toole, e Smith
(2010), mostram a imobilização do próprio parasito; onde neste trabalho foi utilizado
os parasitos Trypanosoma brucei (Doença do Sono) e Leishmania major
(Leishmaniose) e imobilizados em um gel termoreversível, podendo ser usados para
diversas aplicações, inclusive fazer a avaliação da inibição de enzimas alvos por meio
de marcadores e anticorpos.
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1.1.4. Doença de Chagas

Alguns parasitos protozoários da família Trypanosomatidae causam uma grande
variedade de doenças graves como a tripanossomíase, conhecida como doença de
Chagas. A doença de Chagas é uma doença de potencial risco de vida causada pelo
protozoário parasito T. cruzi e constitui-se, em termos de impacto social e econômico,
em um dos mais graves problemas de saúde pública na América Latina. Ela é
transmitida aos humanos pelo vetor, Triatoma infestans, inseto conhecido no Brasil
popularmente como “vinchuca”, “barbeiro”, etc e kissing bugs nos Estados Unidos e
Europa. A infecção também pode ocorrer através de transfusão sanguínea,
transmissão congênita, transplante de órgãos, incidentes laboratoriais ou através da
ingestão de comida ou bebida contaminada (Stramer et al., 2007).
Aproximadamente 120 milhões de pessoas correm o risco de contrair a infecção
na América Latina, onde a doença é endêmica em quinze países. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença afeta de 7 a 8 milhões de pessoas,
mais ou menos 40 milhões de pessoas estão em risco e 200.000 novos casos são
registrados todos os anos. Entretanto devido à migração em grande escala de latinoamericanos para diversas partes do mundo, a doença de Chagas se tornou um
problema de saúde global (Pita & Pascutti, 2011; WHO, 2014). Nos últimos anos tem
sido relatado o aumento dos casos desta doença nas áreas urbanas da América do
Norte. A transmissão vetorial está confinada ao continente Americano enquanto que a
infecção por transfusão sanguínea ou de mãe para filho ocorre quando indivíduos com
a infecção crônica migram (Alvim, Dias, Castilho, Oliva, & Corrêa, 2005; Buckner &
Urbina, 2012). Cerca de 3 milhões das pessoas infectadas tem desenvolvido
complicações severas, caracterizadas por cardiopatia crônica, lesões digestivas e
distúrbios neurológicos, levando a morte cerca de 45 mil pessoas ao ano (WHO,
2014).
É estimado que aproximadamente 100.000 pessoas infectadas que residem nos
Estados Unidos, tenham adquirido a doença enquanto residiam em área endêmicas.
Contudo, vetores e animais infectados pelo T. cruzi foram encontrados em muitas
partes dos Estados Unidos (Bern et al., 2007).

10
Esta doença é caracterizada por duas fases distintas, uma fase aguda e uma fase
crônica. A fase aguda apresenta alta parasitemia, sendo assintomática ou
oligossintomática na grande maioria dos casos. Entretanto, dependendo do local de
inoculação apresenta manifestações locais, como o sinal de Romaña (quando T. cruzi
penetra na conjuntiva causando um edema bipalpebral unilateral), ou um chagoma de
inoculação (quando penetra na pele, causando um edema). Durante a fase crônica os
parasitos se encontram nos tecidos-alvo. Essa fase pode ser assintomática, durando a
vida toda na maioria dos pacientes (70%), ou sintomática, que pode evoluir após a
fase de latência e apresentar sintomatologia relacionada com o sistema cardiovascular
(forma cardíaca), digestivo (forma digestiva), ou ambos (forma mista) (WHO-TRS,
2012).
Desde sua descoberta em 1909, vários tipos de tratamentos foram testados para
a doença de Chagas, porém nenhum fármaco seguro e eficaz foi, até o momento,
descoberto. Os fármacos nifurtimox (Lampit®, Bayer) e o benznidazol (Rochagan®,
Roche), disponíveis há mais de 30 anos, são efetivos apenas na fase aguda da infecção
(Figura 1.2). O nifurtimox não é mais comercializado no Brasil e em outros países
como a Argentina, Uruguai e Chile. Estes fármacos apresentam baixa eficácia e
severos efeitos colaterais, como anorexia, perda de peso, alterações psíquicas, vômito,
dermatite alérgica e neuropatia periférica (Coura, 2009).

Figura 1.2: Representação estrutural dos compostos Nifurtimox e Benznidazol.

Várias propostas de fármacos para o tratamento da doença de Chagas têm sido
estudadas (Buckner & Urbina, 2012; Pita & Pascutti, 2011) . No entanto, a descoberta
de novas drogas com atuação em diferentes alvos e por diferentes mecanismos de
ação é ainda uma necessidade crítica e uma tarefa desafiadora.
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1.1.5. As Ecto-Nucleosídeo trifosfato difosfohidrolase

As apirases do tipo E-NTPDases, enzimas ecto-nucleosídeo trifosfato
difosfohidrolases (Figura 1.3) pertencem a classe das hidrolases (EC 3), agindo em
anidridos (EC 3.6), que contenham fósforos (EC 3.6.1), com a capacidade de
hidrolisar nucleotídeos extracelulares tri e difosfatados (EC 3.6.1.5) e estão presentes
em diversos organismos. Essas enzimas são muito importantes para vários processos
biológicos e têm sido muito estudadas com relação à sua importância em infecções
causadas por patógenos (Sansom, Robson, & Hartland, 2008). Uma característica
particular destas enzimas é a presença de 5 regiões conservadas de apirase (ACR), que
são trechos curtos de aminoácidos que contêm os resíduos essenciais para a função da
enzima (Sansom, 2012). Estas enzimas estão localizadas em diversas partes do
parasito (na superfície celular e em diversas localizações intracelulares) e sua
atividade catalítica é dependente da presença de cátions divalentes como Mg2+ e Ca2+
(Ashraf et al., 2011).

Figura 1.3: Estrutura cristalográfica da NTPDase-1 de Rato. A estrutura apresenta uma
associação tetramérica (dois dímeros), em azul monômeros I e em verde monômeros II
(Zebisch, Krauss, Schäfer, & Sträter, 2012).

Quando na presença de danos aos tecidos as células liberam ATP. A presença
de ATP extracelular é interpretada pelo sistema imune como um “sinal de perigo” e
estabelece uma resposta inflamatória ao dano. A NTPDase atua então como um
modulador da resposta imune mediado pela hidrólise de ATP e ADP (Mizumoto et
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al., 2002). Em mamíferos a NTPDase apresenta-se em 8 tipos (NTPDase 1 a
NTPDase 8) e uma de suas associações é ao controle de nucleotídeos extracelulares
prevenindo o início de um processo de coagulação e trombogenicidade (Ashraf et al.,
2011).
As NTPDases estão presentes ainda em diferentes parasitos incluindo
Toxoplasma gondii (Krug, Totzauer, & Sträter, 2013), Trypanosoma cruzi (Fietto et
al., 2004), Trichomonas vaginalis (Giordani et al., 2010), Leishmania infantum (R. F.
de Souza et al., 2013), entre outros. Nestes parasitos a NTPDase pode hidrolisar ATP
extracelular a AMP diminuindo a resposta imune do hospedeiro (M. C. de Souza et
al., 2010).
Considerando os importantes papéis do ATP, ADP e adenosina como moléculas
extracelulares na modulação de processos inflamatórios e agregação de plaquetas e o
papel proposto das NTPDases em interações patogênicas no hospedeiro, é possível
especular que alguns efeitos in vivo observados devem ser correlacionados à
habilidade de enfraquecimento do parasito ao modular os níveis destes nucleotídeos
por inibição de NTPDase, sendo necessários novos experimentos para confirmar esta
hipótese (Santos et al., 2009).
Além da dependência de cátions divalentes, estudos caracterizaram esta enzima
com atividade ótima em pH 8,0 e também mostraram que associações enzimáticas
foram eliminadas pelo uso de inibidores seletivos (Leal et al., 2005). Outros ainda têm
sugerido que ecto-nucleotidases de agente patogênicos, incluindo parasitos, e de
forma especial as NTPDases têm um papel crucial nos fatores de virulência. Dados
suportam para o parasito T. gondii, a ideia que a ativação da NTPDase é um evento
relacionado com o fim do ciclo de vida de um parasito intracelular e o começo de uma
infecção celular (Krug et al., 2013).
T. cruzi apresenta até o momento somente uma NTPDase descrita, a
NTPDase-1, que é capaz de hidrolisar ATP, ADP, UTP, UDP, GTP e GDP (Fietto et
al., 2004; Mariotini-Moura et al., 2014; Santos et al., 2009). Devido à sua importância
como facilitador e fator de virulência em T. cruzi (Santos et al., 2009), ela foi
selecionada como o alvo biológico para o desenvolvimento de ICERs para triagem de
ligantes seletivos.
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1.1.6. Ensaios de monitoramento da atividade enzimática de NTPDase-1

Existem vários métodos para dosagem de atividade nucleotidásica, incluindo
técnicas colorimétricas de dosagem de liberação de fosfato. A maioria das técnicas
para a determinação de fósforo livre são baseadas na formação do complexo
fosfomolibdato, pela reação do fósforo inorgânico com molibdato em uma solução
ácida.
Este composto (incolor à amarelo claro) pode ser determinado diretamente pela
absorção no UV, ou pela medida colorimétrica depois da redução a azul de
molibdênio ou pela complexação com corantes tais como o verde de malaquita (Berti,
Fossati, Tarenghi, Musitelli, & Melzi d’Eril, 1988; Taussky & Shorr, 1953). No
esquema 1.2 podemos ver as reações que ocorrem no método por complexação com
verde de malaquita, método este, utilizado na determinação de fósforo livre a partir de
reações enzimáticas de ectonucleotidases (Wall, Wigmore, Lopatář, Frenguelli, &
Dale, 2008).

Esquema 1.2: Catálise de enzimas para formação de fósforo inorgânico, Pi; reação
deste com molibdato de amônio (amarelo, com λmax ≈ 446nm) e complexação com reagente
verde de malaquita (verde, com λmax ≈ 640nm). Esquema modificado de Hogan (2011).

1.1.7. Cinética enzimática

A velocidade de uma reação química é uma medida da conversão de reagente(s)
em produto(s) por unidade de tempo. As reações químicas apresentam velocidades
diferentes, avaliadas pelo consumo de reagentes ou pela variação da quantidade de
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produtos formados, num dado intervalo de tempo. Nas reações catalisadas por uma
enzima (E), os reagentes são chamados de substratos (S) e estes são convertidos em
produtos (P), sendo reações reversíveis, como ilustrado na Figura 1.4.

Figura 1.4: Conversão do substrato S em produto P ao longo do tempo.

De acordo com a Figura 1.4, pode-se verificar que a velocidade de reação é
mais elevada no início e que esta velocidade vai decrescendo ao longo do tempo. Isso
ocorre pois à medida que o produto vai sendo formando e a concentração de substrato
é menor, a reação inversa começa a acontecer. Logo, existe uma vantagem em medir
velocidades apenas nos momentos iniciais, em que a variação de substrato não é
significativa, não havendo necessidade de considerar a reação inversa. Assim, num
determinado tempo, a velocidade de reação é dada pela Equação 1.1:

Equação 1.1

No caso em que são estudadas apenas as velocidades iniciais (v0), num intervalo
de tempo inicial (∆t0), esta equação transforma-se na Equação. 1.2:

Equação 1.2

A concentração de substrato, [S], numa reação enzimática, afeta a velocidade de
reação, na medida em que aumentando a concentração [S] a velocidade de reação
tende a aumentar, obtendo-se, entre este e a velocidade inicial, uma relação
hiperbólica. Assim os valores da velocidade de reação, quando se aumenta a
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concentração de substrato, tendem para um valor máximo, aproximando-se da cinética
de ordem zero, em que a velocidade é independente da [S]. Este fato pode ser notado
na Figura 1.5 (Nelson & Cox, 2004).

Figura 1.5: Efeito da concentração [S] na velocidade inicial v0 (Nelson & Cox, 2004).

O complexo enzima-substrato (ES) como intermediário de reações enzimáticas,
ilustrado na Figura 1.6, é o responsável pelo perfil hiperbólico da curva
Michaelis-Menten.

Figura 1.6: Esquema de uma reação enzimática, complexo enzima-substrato (ES) e
formação de produto (P).

A teoria de Michaelis-Menten é uma simplificação, válida para a maioria das
enzimas. Nos instantes iniciais da reação, a quantidade de produto formada é zero, o
que torna unidirecional o segundo passo da reação. Quando a concentração de
substrato torna-se suficientemente elevada para converter toda a enzima no complexo
(ES), o segundo passo da reação torna-se limitante, de modo que a velocidade global
de reação se torna cada vez mais insensível ao aumento de [S], aproximando-se assim
de uma assíntota (velocidade máxima, vmax). Este comportamento pode ser traduzido
pela Equação 1.3.
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Equação 1.3

Em que v0 é a velocidade inicial para cada concentração de substrato [S], vmax a
velocidade máxima e KM a constante de Michaelis (ou constante de equilíbrio de
dissociação do complexo ES). A constante de Michaelis engloba as constantes k1, k2 e
k-1 que são constantes, logo, KM não varia com a quantidade de enzima e é portanto
uma característica da atividade da enzima. É assim, uma medida da afinidade do
substrato em relação à enzima, ou seja, quanto maior o seu valor menor será a
afinidade. A velocidade máxima, vmax, que é igual a k-1[E] e portanto é constante
apenas para uma concentração de enzima fixa, é o valor para o qual tende a
velocidade à medida que se aumenta a concentração de substrato. Corresponde à
situação experimental em que todos os centros ativos das moléculas de enzima estão
saturados de substrato. KM iguala a concentração de substrato quando dividimos vmax
por dois. A constante de Michaelis é assim igual à concentração de substrato para a
qual a velocidade de reação é metade da sua velocidade máxima. Sendo assim, podese afirmar que a eficiência catalítica máxima de uma enzima é atingida a uma baixa
concentração de substrato, quando o valor da constante de Michaelis é baixo (Nelson
& Cox, 2004).

1.1.8. Inibidores enzimáticos

Toda substância que reduz a velocidade de uma reação catalisada
enzimaticamente pode ser considerada um inibidor (drogas, antibióticos, venenos,
toxinas, etc).
As enzimas catalisam potencialmente todos os processos celulares e possuem
papéis importantes nos processos vitais e patológicos, e, portanto são alvo em estudos
de desenvolvimento de novos agentes farmacêuticos, e na busca por novos ligantes
com o objetivo de agrotóxicos cada vez mais eficientes e menos agressivos tanto ao
meio ambiente quanto à saúde humana. O método normalmente utilizado para a
descoberta de novos inibidores, envolve a seleção da enzima cuja atividade está
associada a alguma desordem ou doença (Cardoso et al., 2009).
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O estudo dos inibidores das enzimas tem fornecido informações fundamentais a
respeito dos mecanismos enzimáticos e tem ajudado a definir algumas vias
metabólicas (Nelson & Cox, 2004).
Há duas classes principais de inibidores, os reversíveis e os irreversíveis.
Os reversíveis são compostos que se ligam em sítios específicos na enzima de
modo que a atividade enzimática possa ser resgatada por meios físicos. Estes estão
subdividos em competitivos, não-competitivos, incompetitivos e/ou mistas de acordo
com o modo de atuação de inibição. Os irreversíveis reagem covalentemente com a
enzima inativando-a. Somente por meios químicos a atividade da enzima pode ser
restaurada (Copeland, 2005; Nelson & Cox, 2004). Na busca de fármacos os
inibidores reversíveis são de maior interesse, pois a administração da droga pode ser
controlada, podendo ter seu efeito reverso quando necessário.

1.1.9. IC50

A metade da concentração máxima inibitória (IC50) é uma medida da eficácia de
uma substância na inibição de uma função biológica ou bioquímica específica. Esta
medida quantitativa indica a quantidade de uma substância necessária para inibir um
determinado processo biológico (ou componente de um processo, ou seja, uma
enzima, a célula, o receptor da célula ou microorganismo) pela metade. É comumente
utilizada como uma medida da potência da droga antagonista em investigações
farmacológicas (Yung-Chi & Prusoff, 1973).

1.1.10. Cromatografia de íon-par

A cromatografia de íon-par (IPC) foi originalmente desenvolvida a partir de um
método de extração de solventes chamado extração de íon-par. O método de extração
de íons par envolve a aplicação de contra-íons na coluna, sendo feito depois a
extração dos compostos de interesse para uma camada de solvente orgânico. Gel de
sílica foi usado na aplicação inicial do IPC para HPLC, mas agora a maioria de IPC é
realizado usando-se a cromatografia de fase reversa (RPC) (Shimadzu, 2014).
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Consequentemente, a adição de contra-íons de uma substância iônica para
formar íons-pares, reduz a polaridade e aumenta a força de retenção. Um sal de
alquilsufanato, tal como o octano-1 sulfonato de sódio é geralmente utilizado como o
reagente de par iônico para substâncias básicas. Íons tetra alquilamonio, tal como o
hidrogeno sulfato de tetrabutil amônio (TBHS) são muitas vezes utilizados como um
reagente de par iônico para substâncias ácidas (Figura 1.7). No geral, quanto maior a
cadeia alquílica de um reagente de íon-par e quanto mais alta sua concentração, maior
será a força de rentenção da amostra (Shimadzu, 2014).

Figura 1.7: Modelo simplificado da interação do íon-par com a fase sólida hidrofóbica
da coluna e com a substância iônica (Shimadzu, 2014).
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2. Objetivos
2.1. Objetivos Gerais

Imobilização da enzima NTPDase-1 de T. cruzi em capilares de sílica fundida e
desenvolvimento de um método analítico cromatográfico para triagem de inibidores
seletivos.

2.2. Objetivos específicos


Realização da expressão e purificação da enzima NTPDase-1 de T. cruzi.



Estudo das condições ideais para a imobilização da enzima NTPDase-1 de
T. cruzi.



Desenvolvimento de métodos para avaliação da atividade cinética da enzima
imobilizada.



Determinação das condições cromatográficas ótimas para o acoplamento dos
ICERs a um sistema cromatográfico.



Realização dos estudos cinéticos para a enzima imobilizada e avaliação da
estabilidade nas condições cromatográficas de análise.



Triagem dos compostos Suramina e Cloreto de Gadolíneo na enzima em solução e
imobilizada
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3. Procedimento Experimental
3.1. Materiais
A enzima NTPDase-1 (EC 3.6.1.5, de T. cruzi) foi obtida pela expressão e
purificação, sendo seu plasmídeo fornecido pela Profa. Juliana Lopes Rangel Fietto
do Laboratório de Infectologia Molecular Animal (LIMA) do Instituto de
Biotecnologia Aplicada à Agricultura (BIOAGRO) da Universidade Federal de
Viçosa - MG (Santos et al., 2009). Seus substratos Adenosine 5′-triphosphate di(tris)
salt hydrate (ATP), Adenosine 5′-diphosphate sodium salt (ADP), Adenosine 5′monophosphate disodium salt (AMP), Guanosine 5′ triphosphate tris salt (GTP) e
Guanosine 5′-diphosphate Tris salt from Saccharomyces cerevisiae (GDP) foram
comprados da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). Componentes dos tampões e
todos os reagents utilizados durante a expressão e purificação; imobilização e
procedimentos cromatográficos foram adquiridos da Sigma-Aldrich, Merck
(Darmstadt, Alemanha), Synth (São Paulo, Brasil), ou Acros (Geel, Bélgica). A água
utilizada em todas as preparações foi obtida do sistema MILLI-Q® (Millipore, São
Paulo, Brasil). O capilar de silica fundida (0,375 mm x 0,1 mm D.I.) foi comprado da
Polymicro Technologies (Phoenix, AZ, EUA). Todas as soluções tampão foram
filtradas através de filtros de membrana de nitrato de cellulose Phenomenex ® de
0,45 µm e degaseificadas antes de serem usadas nos experimentos de HPLC.

3.2. Aparatos
Para o preparo do capilar e imobilização da enzima foi utilizada uma bomba
seringa - Syringe Pump 2211 plus.
As análises foram realizadas no cromatógrafo líquido SHIMADZU –
PROMINANCE, que possui duas bombas SHIMADZU LC 20 AD, onde uma delas
está acoplada a uma válvula seletora de solvente SHIMADZU FCV-20AL para
gradiente de baixa pressão; um detector de ultravioleta com comprimento de onda
variável SHIMADZU SPD-M20A; um auto-injetor SHIMADZU SIL-20A e uma
válvula de seis caminhos VALCO que será utilizada para o sequenciamento de

21
colunas. O equipamento está acoplado a uma interface SHIMADZU CBM-20A e os
cromatogramas são registrados através do software LC Solutions.
A homogeneização das amostras foi efetuada em um vórtex Heidolph Reax top.
Para a pesagem dos reagentes foi utilizada uma balança analítica Marte, modelo
AY220, com precisão 0,0001g.
As medidas de pH foram realizadas em pH-metro Marte MB 10 com precisão
de 0,01.
Para a quantificação e ensaio de atividade da enzima em solução foi utilizado
um sistema de leitura de microplacas de Elisa (Elisa readers – TPP).

3.3. Obtenção da enzima NTPDase-1 T. cruzi
3.3.1. Transformação das células competentes

Para cada transformação, foram utilizados 5 µL de plasmídeo DNA purificado
(pET21b – Novagen) contendo o gene ao qual codifica a enzima NTPDase-1 T. cruzi
(somente o ectodomínio da enzima, sem o peptídio sinal). Foram adicionados a tubos
tipo Eppendorf contendo 50 µL de células E. coli competentes (BL21 DE3 RIL),
previamente preparadas (Howland, 1996). Subsequentemente, esta mistura foi
incubada em gelo por 20 minutos. Então, foi dado um choque térmico de 42 °C por 90
segundos e retornado ao gelo por 2 minutos, por fim completado (em chama) com 1
mL de meio Luria-Bertani (LB) líquido (Sezonov, Joseleau-Petit, & D'Ari, 2007) sem
antibióticos, 10 µL de glicose e 10 µL de MgCl2; para as células se recuperarem do
choque térmico. Este cultivo foi incubado por 1 hora a 37 °C e 180 rpm. Depois deste
tempo, o cultivo foi colocado (em chama) em mais 4 mL de meio LB, com
antibióticos (ampicilina 50 µg/mL, gentamicina 75 µg/mL e estreptomicina 75
µg/mL) e incubados por 12 a 16 horas a 37 °C e 180 rpm.

3.3.2. Expressão e purificação da proteína recombinante

Os 5 mL de cada cultivo expandido em meio líquido LB (com os antibióticos)
foram colocados em um frasco de Erlenmeyer contendo 250 mL de meio LB com os
mesmos antibióticos e incubados a 37 °C e 200 rpm para crescimento até chegar a
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uma DO600 entre 0,6-0,8. Então, 0,1 mM do indutor IPTG (Isopropyl β-D-1thiogalactopyranoside) foi adicionado. O tempo de indução foi de 1 hora. As células
foram recuperadas por centrifugação a 4 °C e 25.000g por 15 minutos em tubos tipo
Falcon de 50 mL; e adicionado 25 mL de tampão de lise (100 mM Tris pH 8,0, 300
mM NaCl), 1 mL de PMSF-phenylmethanesulfonylfluoride 4 mM (etanol) e Lisozima
1 mg/mL, e a lise foi feita utilizando-se um sonicador (20 amplitude, pulsos de 10
segundos por 6 vezes com igual intervalo em um banho de gelo). O resultante da lise
foi centrifugado por 15 minutos a 4°C e 25.000g. O corpo de inclusão foi lavado com
20 mL de tampão de ligação (50 mM Tris pH 8,0, 500 mM NaCl e 2 M Uréia);
centrifugado por 20 minutos a 4°C e 25.000g. O procedimento anterior foi repetido
três vezes. 10 mL de tampão de lavagem (50 mM Tris pH 8,0, 500 mM NaCl, 10 mM
Imidazol, 8 M Uréia) foram adicionados ao corpo de inclusão, e transferido a um tubo
do tipo Falcon de 25 mL, seguido dos passos de purificação.
A cada tubo foi adicionado 1 mL de resina de afinidade (Nickel Sepharose)
previamente equilibrada em tampão de lavagem. Depois de uma hora de ligação à
resina sobre agitação branda em uma bainha dentro da câmara fria, foi feita uma
centrifugação rápida, onde todo o volume não ligado foi colectado (flow through). O
tampão de lavagem foi passado através da resina (para descartar proteínas
indesejadas) e tampão de eluição composto por 50 mM Tris pH 8,0, 500 mM NaCl,
300 mM Imidazol, 8 M Uréia (sendo o composto Imidazol responsável pela eluição
da enzima). As eluições foram reservadas para renaturação.

3.3.3. Eletroforese da proteína por SDS-PAGE

Depois de realizar a purificação da proteína, as amostras foram analisadas por
SDS PAGE 9% (Sodium Dodecyl Sulfate- Polyacrylamide Gel Electrophoresis).
15 µL de cada amostra foram analisadas em 5 µL de β-mercaptoetanol a 25 mA
por aproximadamente 2 horas. Para comparar a massa molecular, 5 µL do marcador
de massa molecular foram utilizados. O marcador de massa molecular utilizado foi o
Low Molecular Weight Calibration Kit (GE Healthcare) e contém como padrão as
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). Os géis de poliacrilamida foram colocados em solução corante de
Coomassie Blue com agitação por pelo menos 10 horas. Depois deste tempo, a
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solução corante foi removida. Então, uma solução descorante (ácido acético 5%) foi
adicionada, até visualização adequada das amostras.

3.3.4. Quantificação da proteína

A concentração da proteína foi determinada pelo método de Bradford usando
Albumina Sérica Bovina (BSA) como padrão na curva de calibração. O sistema
reacional foi composto por 1 mL de reagente de Bradford e 20 µL da amostra. A
mistura foi homogeneizada e a absorbância foi observada a 595 nm (Bradford, 1976).

3.3.5. Renaturação e Liofilização da Enzima

Depois da purificação e análise em SDS-PAGE, a enzima foi adicionada a um
tampão de renaturação (mais de um foi testado, o primeiro continha Tris 100 mM;
NaCl 0,6 M; GSH 2 mM; GSSG 1 mM; 33% Glicerol; o segundo Tris 150 mM; KCl
10 mM; NaCl 250 mM; GSH 2 mM; GSSG 0.2 mM; o terceiro Tris 150 mM; KCl
10 mM; NaCl 250 mM; GSH 4 mM; GSSG 1.5 mM e o quarto Tris 50 mM; NaCl
0.5 M). Este tampão faz com que a enzima assuma sua forma ou conformação
funcional. O armazenamento foi feito em geladeira a temperatura de -4 °C, onde
amostras podem ser usadas um dia após a renaturação; e mantido a esta temperatura
enquanto houvesse atividade.
Além disto, amostras de enzimas purificadas, em tampão de purificação, foram
liofilizadas (processo de desidratação). Armazenamento do liofilizado foi feito em
freezer à temperatura de -20 °C. Quando necessário seu uso, a enzima foi pesada,
feito a quantificação (item 3.3.4) e ressuspendida em tampão de imobilização,
composto de Hepes 50 mM e NaCl 0,3 M.

3.4. Ensaios da enzima livre em solução
3.4.1. Avaliação da atividade específica da enzima TcNTPDase1

Os ensaios foram realizados em microplacas de 96 poços usando um sistema de
leitura de microplaca (leitor de ELISA) para medir a absorbância. Para avaliar a
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atividade fosfatásica da enzima, o Ensaio Colorimétrico de Verde de Malaquita foi
utilizado (Taussky & Shorr, 1953).
A curva de calibração de fosfato livre (Pi) foi feita pela adição de 150 µL de
tampão A (Hepes 50 mM pH 8,0, Tris 50 mM pH 8,0, MgCl2 3 mM, NaCl 116 mM,
KCl 5,4 mM) e 10 µL do padrão KH2PO4 1,5 mg/mL no primeiro poço. Nos demais,
foram adicionados 80 µL de tampão A e uma diluição seriada foi feita. A curva foi
preparada em 12 pontos entre 62,5 à 0,49 nmol Pi.min-1.µg-1.
A reação da atividade enzimática foi avaliada pela adição de 16 µL de tampão B
(cinco vezes mais concentrado que o tampão A), 3 µL dos nucleotídeos a 25 mM
(foram testados ATP, ADP, GTP e GDP), 0,5 µg de enzima e água suficiente para
completar 80 µL; e finalmente incubado por 10 minutos a 37 ºC.
Tanto para a curva de calibração quanto para a reação enzimática, 80 µL de HCl
0,2 M foram adicionados, para parar a reação; 40 µL de reagente colorimétrico
(molibidato de amônio 86 mM: verde de malaquita 0,2% 1:3) foram adicionados e a
solução foi incubada por 10 minutos a temperatura ambiente e lido a 650 nm. As
análises foram realizadas em triplicata.

3.4.2. Avaliação da influência de DMSO na atividade específica

Diferentes concentrações de DMSO (0,25; 1; 5; 10 e 15 %) foram adicionadas
no procedimento de avaliação da atividade específica, ATPásica.

3.4.3. Teste de inibição da enzima TcNTPDase1 em solução

Dois compostos, descritos em Santos et al. (2009), foram testados como
possíveis inibidores na enzima em solução. A Suramina foi descrita como inibidor da
enzima NTPDase-1, testado diretamente no protozoário e na enzima em solução.
Os compostos Cloreto de Gadolínio (GdCl3) e Suramina foram adicionados
segundo o procedimento do item 3.4.1 numa concentração pontual de 100 µM, para
avaliar a diminuição da atividade em relação ao substrato ATP.
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3.5. Imobilização da enzima NTPDase-1 em capilares de sílica fundida
3.5.1. 1ª etapa: Pré-tratamento corrosivo do capilar de sílica fundida

Um capilar de sílica fundida de 100 cm (100 µm D.I. × 0.375 mm) foi percolado
com 2,0 mL de uma solução HCl 2 M; seguido de 1,0 mL de água MiliQ e aquecido,
em estufa, por uma hora a 95 °C. Em seguida, 1,0 mL de uma solução de APTS 10%
foi percolada através do capilar. O capilar foi aquecido, em estufa, por 30 minutos a
95 °C; e finalmente mantido em temperatura ambiente por 12 horas (da Silva et al.,
2013).

3.5.2. 2ª etapa: Imobilização da NTPDase-1

Depois do pré-tratamento do capilar, 1,5 mL do agente homobifuncional
glutaraldeído (em tampão fosfato 50 mM), usado como espaçador foi percolado,
seguido de 2,0 mL de tampão fosfato 50 mM para impedir a polimerização do
glutaraldeído. Uma solução contendo 0,03 mg/mL TcNTPDase1 em tampão de
imobilização (Hepes 50 mM e NaCl 0,3 M) foi percolado três vezes, onde as enzimas
foram covalentemente imobilizadas. Finalmente, 1,0 mL de tampão de atividade foi
percolado para eliminar todo fosfato livre presente (Pi).
No final deste processo, os 100 cm de capilar com a enzima já imobilizada
foram cortados em três capilares de 30 cm, sendo armazenados em geladeira a 4 °C
em tubos do tipo eppendorf perfurados e contendo tampão de trabalho da enzima (ver
descrição no item 3.6).
O pré-tratamento e a imobilização foram realizados utilizando-se uma bomba
seringa com fluxo de 130,0 µL/min usando-se um método previamente descrito por da
Silva et al. (2013).

3.6. Desenvolvimento do método cromatográfico multidimensional
As análises cromatográficas no TcNTPDase1-ICER foram realizadas a 25 °C.
As análises foram feitas usando-se um método multidimensional onde o ICER foi
usado como uma pré-coluna, onde a reação catalisada pela enzima acontece. O
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produto e substrato restante são transferidos através de uma válvula de desvio de 6
caminhos para a coluna cromatográfica (três diferentes colunas foram testadas Coluna C8 Supelco 10 cm x 3 mm, 2,7 µm; Coluna C18 Supelco 10 cm x 3 mm,
2,7 µm e Coluna Luna C18 100A 250 x 4.6 mm, 5 µm) protegida por uma pré-coluna
de mesma fase e micragem. A fase móvel na primeira dimensão (ICER) consiste em
um tampão de trabalho da enzima, previamente otimizado composto por Hepes 50
mM pH 8,0, Tris 50 mM pH 8,0, MgCl2 3 mM, NaCl 116 mM, KCl 5,4 mM e a fase
móvel na segunda dimensão (coluna cromatográfica) consiste de uma eluição
isocrática com Metanol:Tampão C (KH2PO4 3 mM, NH4Cl 50 mM, TBHS 80 mM),
onde diferentes percentuais de solvente orgânico foram avaliados na otimização da
separação. A vazão de operação do ICER e na coluna analítica também foram
avaliados; com detecção a λ=254 nm. A Figura 3.1 ilustra as duas posições da válvula
de desvio neste método multidimensional.

Figura 3.1: Posições da válvula de desvio do método multidimensional. O método
começa na posição B, onde nada ainda está sendo transferido para a coluna cromatográfica.
Na posição A, o fluxo da bomba C (injetor) vai através do ICER (onde a reação acontece)
para a coluna cromatográfica, para coletar os produtos da reação. E finalmente, retorna para a
posição B, onde a mistura das bombas A e B separarão o produtos e os reagentes, sendo então
detectados.

3.7. Validação do método cromatográfico
3.7.1. Curvas de calibração dos produtos

As

curvas

de

calibração

foram

construídas

utilizando-se

diferentes

concentrações dos nucleotídeos ADP e AMP (500, 400, 300, 200, 100, 50 e 25 µM).
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A partir da solução de 25 µM foram preparadas 3 amostras (12,5; 6,25 e 3,125 µM)
para identificar o limite de quantificação e de detecção. 10 µL de cada uma das
concentrações foram injetados no sistema cromatográfico multidimensional como
descrito anteriormente, em triplicatas independentes, porém ao invés do ICER foi
colocado um capilar vazio (sem a enzima) de mesmo comprimento (30 cm). As
análises de regressão linear usando o software Origin versão 8.0 foram empregadas
para determinar as equações lineares e os coeficientes de correlação (R2).

3.7.2. Validação do método analítico

Para a validação do método analítico, segundo parâmetros preconizados pela
ANVISA - métodos bioanalítico (Cassiano, Barreiro, Martins, Oliveira, & Cass, 2009;
Ribani, Bottoli, Collins, Jardim, & Melo, 2004), as seguintes figuras de mérito foram
avaliadas: seletividade, linearidade, repetibilidade, precisão, exatidão, limite de
quantificação (LQ) e limite de detecção (LD).
A precisão intra – dia e a exatidão foram avaliadas pela análise de três controles
de qualidade em três diferentes concentrações (baixo, médio e alto - 40, 250, e
450 mM em relação ao intervalo da curva de calibração). Cinco amostras de cada
concentração foram injetadas em um capilar vazio em três dias não consecutivos.
Amostras do branco (10 μL de tampão de trabalho da enzima) foram injetadas a
cada sequência de análise para avaliação da seletividade (Cassiano et al., 2009; Ribani
et al., 2004).

3.8. Determinação da atividade da enzima NTPDase-1 imobilizada
O TcNTPDase1-ICER preparado foi acoplado ao sistema de cromatografia
líquida multidimensional, onde os eventos da válvula de desvio estão ilustrados no
item 3.6. Para as análises, 10 µL de ATP em solução tampão foram injetados em
triplicata. O reagente (ATP) e o produto (ADP) foram confirmados pela presença de
dois picos no espectro adquirido pelo detector de DAD, já conhecidos os tempos de
retenção pela adição de padrão.
Além disto, foi feito testada a atividade com outros nucleotídeos como ADP,
GTP e GDP, para comparação da atividade específica, somente.
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3.9. Estabilidade do TcNTPDase1-ICER
A estabilidade do TcNTPDase1-ICER foi determinada pela medida da
atividade, sob as condições otimizadas, periodicamente. As análises foram realizadas
em triplicata.

3.10. Estudo do parâmetro cinético KM do TcNTPDase1-ICER
O parâmetro cinético, constante de Michaelis (KM) foi obtido pela concentração
de produto frente a diferentes concentrações do substrato ATP utilizando-se o
TcNTPDase1-ICER.
As soluções estoque de ATP foram preparadas nas concentrações de 0,5 mM,
1 mM e 10 mM. As soluções utilizadas para a obtenção da curva foram preparadas a
partir de diluições das soluções estoques nas seguintes concentrações: 0,025; 0,05;
0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,7; 1; 2; 3; 5 e 7 mM. Foram injetados 10 µL das soluções de ATP,
em duplicata, nas condições cromatográficas validadas.
Os dados experimentais obtidos foram analisados usando o software Sigma Plot
versão 11.0 e o valor de KM calculado através da análise de regressão não linear de
melhor ajuste.

3.11. Estudo de inibição no TcNTPDase1-ICER
Assim como descrito no item 3.4.3 deste trabalho, os dois compostos Cloreto de
Gadolínio (GdCl3) e Suramina foram testados como possíveis inibidores da enzima
NTPDase-1, utilizando-se o TcNTPDase1-ICER como ferramenta para esta avaliação.
Uma concentração pontual de 100 µM de cada inibidor foi injetada nas condições
cromatográficas validadas, para avaliar a diminuição da atividade em relação ao
substrato ATP, que foi injetado juntamente com os inibidores numa concentração de
1 mM.
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3.11.1. Determinação da Potência Inibitória (IC50) no TcNTPDase1-ICER
As soluções estoque do inibidor Suramina, nas concentrações de 1 mM e 1 µM,
foram preparadas, utilizando-se o tampão de trabalho da enzima descrito no item 3.6.
Para as curvas dose resposta, as concentrações variavam de 0,01 a 200 µM, com a
adição da solução de substrato ATP (1 mM). As soluções foram preparadas em
duplicata e alíquotas de 10μL foram injetadas.
Os percentuais de inibição foram obtidos comparando-se a concentração do
produto da reação da enzima na presença do inibidor (Ci) com a concentração do
produto da reação na ausência de inibidor (C0), de acordo com a equação abaixo:

[

]

Equação 3.1

Os dados experimentais obtidos foram analisados usando o software Sigma Plot
versão 11.0 e o valor de IC50 calculado através da análise de regressão não linear de
melhor ajuste.
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5. Conclusões
Após os estudos realizados neste trabalho, algumas considerações finais podem
ser feitas.
Os métodos de expressão e purificação foram eficientes, obtendo-se a enzima
purificada com atividade em tampão de renaturação otimizado, sendo que esta
apresentou estabilidade de até 90 dias em solução.
Além disto, alíquotas da enzima purificada passaram pelo processo de liofilização,
onde a atividade catalítica foi mantida após a ressuspensão diretamente no tampão de
imobilização; e após a imobilização desta enzima no capilar. A vantagem deste
procedimento foi a estabilidade de armazenamento da enzima, sendo observada
atividade catalítica em até 180 dias.
A escolha do método e o processo de imobilização preservou a atividade da
enzima com estabilidade por aproximadamente 32 dias, um período considerado não
muito longo, porém o suficiente para realizar diversas amostras de possíveis inibidores.
As condições de separação do substrato e dos produtos da reação no sistema
cromatográfico foram otimizadas e o método foi validado na melhor condição de
separação, com tempo total de análise de 20 minutos.
A determinação do parâmetro cinético KM com a enzima imobilizada pôde ser
realizado e os resultados evidenciaram o efeito da imobilização quando comparada com
a enzima em solução, porém esta enzima ainda apresenta atividade, seletividade e
mostra que a afinidade pelo substrato foi mantida.
Este bioreator é uma ferramenta promissora para o uso em estudos online de
inibidores seletivos, já tendo sido feito testes preliminares de possíveis inibidores para a
enzima, apresentando seletividade.
Visto as vantagens que o TcNTPDase1-ICER possui pode-se concluir que os
objetivos deste trabalho foram alcançados com sucesso.
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