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RESUMO

A enzima cruzaína é um alvo validado e promissor para a descoberta de agentes
tripanossomicidas. A validação desta enzima estimulou o desenvolvimento de vários inibidores
ao longo dos últimos vinte anos. A descoberta de novos compostos, provenientes de classes
químicas distintas, mais seguros e eficazes representa uma importante contribuição para o
desenvolvimento da quimioterapia da doença de Chagas. Dentre essas classes, encontram-se as
dipeptidil-nitrilas, que apresentam alta potência contra a cruzaína e são conhecidamente
inibidores covalente-reversíveis. Estudos de afinidade através de Calorimetria de Titulação
Isotérmica (ITC) são fundamentais na compreensão de sistemas bioquímicos e viabilizam a
determinação dos parâmetros termodinâmicos. A ITC possibilita determinar com precisão e
acurácia os valores de Kd (1/Ka), ∆H, ∆G, ∆S e ∆Cp e com esses parâmetros pode-se traçar
facilmente o perfil termodinâmico dos ligantes. No presente trabalho, a enzima selvagem
cruzaína e, pela primeira vez, foi realizado o estudo de afinidade através da ITC para 16
dipeptidil-nitrilas usadas como inibidores da cruzaína. O perfil termodinâmico (TP) foi obtido
e observado como entálpico-dirigido com compensação entrópica desfavorável. A fatoração da
energia livre (∆G) de interação foi usada para avaliar os efeitos causados pelas substituições
em P1, P2 e P3 na energética, sugerindo uma correlação direta entre a afinidade e a otimização
entálpica/entrópica. As substituições avaliadas promoveram um aumento de 10 a 20 vezes na
afinidade da cruzaína pelo inibidor. Estudos em diferentes tampões foram realizados para a
determinação da influência do efeito de ionização na afinidade. O Neq0569 foi testado contra
a proteína mutante C25A, tendo sido observada inversão da assinatura que passou a ser
entropicamente dirigida. Além disso, uma redução de 176 vezes na afinidade foi observada,
demonstrando a importância da ligação covalente-reversível para o aumento da afinidade.

Palavras-chave: Doença de Chagas; Trypanosoma cruzi, cruzaína; ITC; Assinatura
Termodinâmica; Dipeptidil-nitrilas; Cisteíno Protease
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ABSTRACT

Cruzain is a validated and promising target for the discovery of trypanocidal agents. The
validation of this enzyme has stimulated the development of several inhibitors over the past
twenty years. The discovery of new compounds from different chemical classes, which are safer
and more effective is an important contribution to the development of chemotherapy of Chagas
disease. Among known classes are the dipeptidyl nitriles that exhibit high cruzain affinity and
are known to be covalent-reversible inhibitors. Molecular optimization requires a rigorous
assessment of physicochemical properties, including the thermodynamic characterization of
molecular forces that govern cruzain-inhibitor interactions. Affinity studies by Isothermal
Titration Calorimetry (ITC) are fundamental in understanding biochemical systems and enable
the determination of thermodynamic parameters. The ITC data provides the determination of
Kd values (1/Ka), ∆H, ∆G, ∆S and ∆Cp accurately and precisely. These parameters can easily be
used to draw the thermodynamic profile of ligands. In this study, the wild type cruzain enzyme
and, for the first time by the best of our knowledge, the study was conducted by ITC for 16
dipeptidyl nitriles used as inhibitors of cruzain enzyme, which is a hydrolase. The
thermodynamic profile (TP) was obtained and observed to be enthalpy-driven with unfavorable
entropic compensation. The free energy factorization (∆G) interaction was used to evaluate the
effects caused by substitutions in P1, P2 and P3 in energy, thereby suggesting a direct
correlation between the affinity and the enthalpy/entropy optimization. Substitutions made
possible to observe an increase of 10 to 20 times higher than the affinity for previous cruzain
inhibitors. Studies on different buffers were performed to determine the influence of ionizing
effect on affinity. Neq0569 was tested against the mutant protein C25A, having been observed
reversal of the signature which became entropy driven. Furthermore, a reduction of 176-fold in
the affinity was observed, demonstrating the importance of covalent-reversible binding to
increase affinity.
Keywords: Chagas Disease; Trypanosoma cruzi; Cystein Protease, Cruzain; ITC;
Thermodynamic Signature; Dipeptidyl nitriles
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1 INTRODUÇÃO

1.1 A Doença de Chagas

A doença de Chagas, atualmente considerada uma doença super-negligenciada,1 é
causada pelo protozoário parasito Trypanosoma cruzi e foi descrita pelo médico sanitarista
Carlos Chagas em 1909.2 Ela é endêmica da América Latina, porém há a sua difusão para outros
países devido a fenômenos migratórios, e por não ser uma doença comum em países da Europa,
Ásia e América do Norte, não há um controle rigoroso, fazendo com que a contaminação por
transplantes e transfusões seja recorrente.3
Figura 1.1. Distribuição da Doença de Chagas pelo mundo3

Fonte: Coura, J. R.; 2010, p. S6

As principais formas de contaminação são pela picada do inseto vetor, comumente
chamado de “barbeiro” (Triatoma infestans), por rotas congênitas (transmissão vertical) que
são aquelas transmitidas durante a gravidez da mãe, por transplantes de órgãos e transfusão
sanguínea e por fim, o que vem ocorrendo, pela ingestão de alimentos contaminados como no
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caso em 2007 onde foi ingerido açaí contaminado com o T. cruzi.4 A doença apresenta duas
fases clínicas, a aguda e a crônica. A fase aguda dá-se entre 4 e 10 dias após a picada. Neste
período o enfermo apresenta febre, mal-estares e cefaleia. Posteriormente, ocorre o
aparecimento do “Sinal de Romaña” ou chagomas e invasão do sistema circulatório onde o
parasito migra para, praticamente, todos os tecidos e órgãos.5
A fase crônica é caracterizada por um período longo de latência, em que os indivíduos
não apresentam sintomas, podendo permanecer assim por toda a vida do chagásico.6 Quando
tal fase se manifesta, seus principais sintomas, são: danos ao trato intestinal, causando as
chamadas dilatações (megaesôfago e megacólon) e danos ao coração, ocasionando a
megalocardia, insuficiência cardíaca, arritmias, lesão das fibrocélulas do miocárdio entre
outros.7
Embora seja reconhecido, pela Organização Pan-Americana da Saúde, o avanço de
países latino-americanos no controle da Doença de Chagas (sendo que em alguns deles a
transmissão por vetores domésticos foi considerada erradicada),8 ainda inexiste um tratamento
efetivo para pacientes chagásico.9
Atualmente o tratamento da doença de Chagas se dá através de dois medicamentos
(Nifurtimox e Benzonidazol), ambos eficazes apenas na fase aguda da doença e com severos
efeitos adversos. Por causa dos efeitos indesejados, o nifurtimox teve seu uso descontinuado no
Brasil, Chile, Uruguai e EUA.10 Existem, no entanto, tentativas de se empregar outros
compostos.11 Estratégias como o reposicionamento de fármacos para doenças negligenciadas
têm sido aplicada como forma de suprir a deficiência de medicamentos para seus tratamentos.
10-13

Vale destacar, que até o momento, o Fexinidazol encontra-se em fase clínica II (Figura

1.2).14
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Figura 1.2. Medicamentos usados para o tratamento da Doença de Chagas

Fonte: Autoria própria

1.2 O NEQUIMED/IQSC/USP

O Grupo de Química Medicinal do Instituto de Química de São Carlos da Universidade
de São Paulo (NEQUIMED/IQSC/USP) tem dedicado seus esforços para a descoberta de
pequenas substâncias químicas com atividade tripanossomicida15 e antitumoral. Inicialmente,
o NEQUIMED/IQSC/USP trabalhava com produtos naturais (PN)16 com potencial atividade
frente a uma importante enzima envolvida na via glicolítica do Trypanosoma cruzi, a
gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (TcGAPDH).17-18 A determinação da propriedade
bioativa iniciava-se com estudos computacionais, em sua maioria, orientados apenas pela
estrutura do ligante (LBVS, do inglês Ligand-Based Virtual Screening). Os estudos de cinética
enzimática e inibição eram realizados através de calorimetria de titulação isotérmica (ITC),19
por ser uma técnica independente de marcadores químicos e propriedades ópticas dos sistemas
analisados, já que depende unicamente de uma propriedade intrínseca de reações químicas: o
calor. Ao longo da trajetória do NEQUIMED/IQSC/USP, estratégias foram sendo
implementadas, como o planejamento baseado na estrutura do alvo (TBVS, do inglês TargetBased Virtual Screening), e novos alvos, como a cruzaína20 e a diidroorotato desidrogenase
(TcDHODH)21 foram incorporados. Recentemente, o NEQUIMED/IQSC/USP obteve um
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2012, foi iniciada a síntese de compostos bioativos planejados pelos membros do grupo
(anteriormente todos os compostos eram adquiridos junto a empresas especializadas). Os
primeiros compostos sintetizados pelo NEQUIMED/IQSC/USP foram análogos de barbituratos
usados como inibidores da TcDHODH. Ainda em 2012, a classe de inibidores da cruzaína
(dipeptidil-nitrilas) começou a ser sintetizada. Em 2013, o NEQUIMED/IQSC/USP conseguiu
sua primeira estrutura cristalográfica de raio X para cruzaína (PDB: 4KLB) co-cristalizada com
um inibidor não-peptídeo mimético e não-covalente.22

1.3 A cruzaína

As proteases têm papel fundamental na sobrevivência e replicação de parasitos. Isso faz
com que as enzimas desse grupo se tornem alvos atraentes do ponto de vista químicomedicinal.23 De uma forma geral, as proteases atuam em ligações peptídicas catalisando a
hidrólise dos mesmos e são divididas em classes que são definidas de acordo com sua tríade
catalítica. Das classes de proteases, destaca-se a cisteíno protease, cujo nome é definido por
apresentar uma cisteína como aminoácido catalítico. Esta classe é subdividida em superfamílias
sendo a com maior número de representantes aquelas similares à família das papaínas que
contém diversas proteases oriundas de protozoários, plantas e as catepsinas lisossomais.24
A cruzipaína é a principal cisteíno protease do protozoário T. cruzi (agente etiológico
da doença de Chagas), está presente em todas as suas formas parasitárias e mostra-se essencial
para a manutenção da vida do parasito, desempenhando um papel direto na replicação,
diferenciação celular e nutrição do T. cruzi.23-24 A cruzaína nada mais é do que a cruzipaina em
sua forma madura expressada heterologamente, já sem a sua porção C-terminal, cuja ausência
não afeta a atividade enzimática da proteína.25 Seu número de classificação segundo a comissão
de nomenclatura de enzimas (Enzyme Comission) é EC 3.4.22.51. Os números correspondem a
hidrolases (3), que atuam em ligações peptídicas (4), cisteíno endopeptidase (22) e seu número
específico (51)23
A cruzaína apresenta uma sequência de 215 aminoácidos que se encontram enovelados
em dois domínios, α-helicoidal (domínio L) e outro formado por folhas-β antiparalelas
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(domínio R) (Figura 1.3). Na região entre os domínios existe uma fenda onde o sítio ativo,
composto pela díade catalítica Cys25 e His159, está localizado.26
Figura 1.3. (A) Estrutura cristalográfica da cruzaína (PDB: 2AIM) com a representação dos domínios e esquema
2D do complexo cruzaína-substrato para evidenciar a nomenclatura dos sub-sítio e do substrato27

Fonte: Adaptado de AVELAR, L. A. A. 2014, p. 211

A nomenclatura do sítio ativo segue o mesmo padrão adotado para outras proteases,
(Figura 1.3). O sub-sítio denominado S1 é a região onde se encontra a tríade catalítica, o subsítio S2 é uma região mais profunda com característica hidrofóbica, já o sub-sítio S3 é mais
superficial e possui também característica hidrofóbica. A região de reconhecimento da ligação
peptídica (compreendida entre os sub-sítios S1, S2 e S3) apresenta característica hidrofílica.28
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Figura 1.4 Mecanismos catalítico de uma cisteíno protease23

Fonte: Adaptado de CAZZULO, J. J., 2013, p. 1913

O mecanismo catalítico da cruzaína (Figura 1.4), e outras cisteíno proteases, dá-se
basicamente em quatro etapas: (i) Os resíduo cisteína (Cys25) e histidina (His159) encontramse localizados no sítio ativo de forma a estabelecer o par iônico, onde o próton do grupo tiol
(SH) da Cys é abstraído pelo Nδ imidazólico da His formando o tiolato (S-). (ii) Durante a
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hidrólise da ligação peptídica do substrato, ocorre o ataque nucleofílico do tiolato ao carbono
carbonílico da ligação peptídica formando um intermediário tetraédrico que é estabilizado pela
cavidade do oxiânio (formada pela Gln19). (iii) Na etapa seguinte, a ligação amídica é clivada
e a porção C-terminal do substrato é libertada formando uma acil-enzima. Subsequentemente,
essa a acil-enzima é atacada pelo oxigénio de uma molécula água e um novo intermediário
tetraédrico. (iv) Por fim, ocorre o restabelecimento do grupo tiolato liberando a porção Nterminal do substrato, e a enzima é regenerada dando então continuidade ao ciclo catalítico.

1.3.1 Inibidores

1.3.1.1 Inibidores covalentes irreversíveis

Os inibidores da cruzaína, assim como de outras proteases, podem ser divididos de uma
maneira simplificada: quanto à sua estrutura, em peptídeo-miméticos e não peptídicos; quanto
ao seu tipo de inibição, em reversível e irreversível. Independentemente de sua classificação,
os inibidores seguem o mesmo padrão estrutural, uma sequência de reconhecimento (peptídica
ou não peptídica) e um grupo de interação com o sítio ativo. Inibidores que se ligam
covalentemente de maneira reversível ou irreversível com a cisteína catalítica apresentam um
grupo eletrofílico, conhecido como warhead.29
Atualmente, vários grupos de Química Medicinal têm seus esforços direcionados a
identificação de inibidores da cruzaína.30 No entanto, o composto mais avançado na gênese de
fármacos foi K777 (Figura 1.5), identificado por Dieter Brommer et al como inibidor de cisteíno
protease,31 e posteriormente estudado como um inibidor irreversível e peptídeo-mimético da
cruzaína, pelo grupo do professor James Mckerrow da UCSF.32
A estrutura do complexo cruzaína-K777 (PDB 2OZ2) possibilita a descrição do modo
de interação (Figura 1.5). Observa-se na que o ligante ocupa os principais sub-sítios (S1, S2 e
S3), além da região S1’. Também é observada a ligação covalente entre a cruzaína e o K777.
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Figura 1.5. Representação do complexo cruzaína-K777 onde é possível observar o modo de interação (MOB, do
inglês Mode of Binding) e estrutura 2D do inibidor de cruzaína K777

Fonte: Autoria própria

1.3.1.2 Inibidores covalentes reversíveis (Dipeptidil-nitrilas)

Os primeiros inibidores peptídeo-miméticos reversíveis da enzima cruzaína possuíam
como warhead o grupo funcional cetona, o qual foi posteriormente modificado para diversos
outros grupos, tais como alfa cetoamidas, cetoácidos, cetoésteres e aldeídos. Porém, apesar de
apresentar inibição considerável contra a enzima, mostraram-se pouco efetivos quando testados
diretamente contra o parasito.33
Uma classe que vem sendo estudada como inibidor de cisteíno protease são as
dipeptidil-nitrilas,34 que têm como grupo eletrofílico a nitrila, conhecida por realizar ligações
covalentes reversíveis com o grupo tiol presente na Cys25 (Figura 1.6).35
Figura 1.6. Formação do intermediário tioimidato35

Fonte: Autoria própria
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Inicialmente, foram estudadas peptidil-nitrilas como inibidores de papaína.36 A partir de
então, vários trabalhos foram publicados com a aplicação, agora das dipeptidil-nitrilas e
derivados como inibidores de diversas catepsinas37 com destaque para o Odanacatib® (inibidor
de catepsina K), que vem sendo estudado como possível tratamento de osteoporose e metástase
óssea (Figura 1.7).38 Usando como base a estrutura do Odanacatib®, Beaulieu e colaboradores
propuseram uma série de compostos que foram estudadas como inibidor de cruzaína, obtendo
compostos promissores (Figura 1.7).39
Figura 1.7. Estruturas 2D do Odanacatib e dos compostos identificados por Beaulieu e colaboradores e suas
respectivas atividades39

Fonte: Autoria própria

1.4 Calorimetria de Titulação Isotérmica (ITC)

A calorimetria foi uma das técnicas científicas pioneiramente descritas na literatura.40
Os estudos calorimétricos tiveram início com Black (na década 1760) quando o mesmo
determinou a capacidade calorífica e o calor latente para a água. Pouco tempo depois, Lavoisier
e Laplace apresentaram o primeiro calorímetro (Figura 1.8). O instrumento foi usado para a
determinação do calor produzido pelo metabolismo de uma cobaia confinada em cela central
(cela de amostra). O equipamento foi construído com uma camada externa de madeira e a
mesma foi preenchida com gelo, sendo usada como uma jaqueta adiabática. Então outra camada
foi usada, essa se apresentava diretamente em contato com a cela central onde a cobaia ficava
confinada. A água obtida pelo derretimento do gelo era coletada e então o calor produzido pelo
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metabolismo da cobaia pôde ser determinado. Essa primeira descrição da instrumentação do
calorímetro foi também considerada o primeiro experimento calorimétrico para um sistema
biológico.40
Figura 1.8. Calorímetro desenvolvido por Lavoisier

Fonte: Adaptado de FREYER, M. W.; 2008, p. 79
Foto extraída do site http://institutosanisidoro.com/fisica-quimica/calorimetro-de-lavoisier.html,
acessado em 05 fev. 2016

A calorimetria de titulação isotérmica tem sido aplicada para estudos de interações entre
pequenas moléculas e alvos biomacromoleculares.41-42 Tal técnica mostra-se fundamental para
o entendimento do comportamento de sistemas bioquímicos43 e foi descrita em 1978, pela
primeira vez para estudos de afinidade, por Beaudette e Langerman.44 Os experimentos com
ITC baseiam-se em um sistema de uma seringa e duas celas, a de amostra e a de referência. A
seringa pode ser preenchida tanto com a macromolécula quanto com o ligante e é responsável
pela titulação na cela de amostra, além da agitação do sistema. A célula de referência contém
apenas água ou tampão, enquanto que a célula de amostra contém a macromolécula ou ligante
(Figura 1.9).
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Figura 1.9. Representação esquemática do ITC (A). Experimento típico de Afinidade obtido através da ITC. A
curva apresentada na parte de cima é o dado bruto e a de baixo é a obtida depois da integração dos
pontos40

Fonte: Adaptado de FREYER, M. W., 2008, p. 79

O processo de injeção na célula de amostra proporciona a troca de calor (diluição e
interação) que altera o equilíbrio entre ambas às celas, e um sistema de compensação (Potência
Térmica em µcal s-1) equaliza essa diferença gerando um sinal. Essa energia térmica aplicada
em função do tempo é diretamente proporcional ao calor da reação. Cada injeção realizada
promove a alteração no volume total. No entanto, esse volume excedente encontra-se fora da
cela de amostra, e esse não é monitorado pelo calorímetro. O volume presente na cela de
amostra é chamado de Volume ativo (V0). Em um experimento comum, cada injeção provoca
a diminuição de aproximadamente 1% da concentração da macromolécula (Mt) presente em V0.
A ITC determina, em um único experimento e sem a necessidade de sonda ou
marcadores, a constante de associação (Ka) e os parâmetros termodinâmicos (∆H, ∆G e ∆S) de
um ligante frente ao alvo.45 A sensibilidade do aparelho é extremamente alta e consegue
detectar trocas de calores na ordem de 10-8 W o que proporciona medidas acuradas das
constantes de associação (Ka) entre 102 - 109 M-1.
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A constante de afinidade (Ka) descreve a relação entre a concentração de um complexo
macromolécula-ligante (ML) no estado de equilíbrio de uma reação reversível entre a
macromolécula (M) e o ligante (L), ambos isolados.

=[

Equação 1.1.

[

]

][ ]

Quando em condições de equilíbrio, Ka pode ser descrito em função da variação energia
livre de Gibbs:46

∆ = −

Equação.1.2.

Quando mais negativo o valor de ∆ , maior será o valor da afinidade entre do inibidor

pela enzima. Como se sabe, o ∆ pode ser descrito em função da variação de entalpia menos o
produto da temperatura pela variação da entropia:46

∆ = ∆ − ∆

Equação 1.3.

A ITC pode prover com alguns experimentos extras outro parâmetro, o ∆Cp. Para isso é
necessário que sejam realizados esses estudos em diferentes temperaturas. Essa determinação
fornece a caracterização termodinâmica completa para o sistema em estudo. O ∆Cp é definido
por:47

∆

Equação 1.4.

=

∆

∆!

O parâmetro c (Equação 1.5) é usado como preditor do ajuste sigmoidal da curva do
experimento de afinidade e o valor de c ajuda no planejamento do experimento através da
simulação das curvas de interação. Onde n é a fração molar, Mt é a concentração total de
macromolécula e
Equação 1.5.

%

= 1N

.

" = #$

%

De acordo com o valor de c, pode-se classificar os processos de interação como
afinidade forte (tigth binding) (c > 100), afinidade moderada (10 < c < 100) e afinidade fraca
(c < 10) (Figura 1.10). É importante observar o valor de c com cuidado, pois ele pode acarretar
em complicações na obtenção dos resultados. Em casos onde c > 100 a curva de interação é
muito inclinada o que provoca grande imprecisão na determinação de Ka. Em contrapartida,
para casos onde c < 10, a curva tem pouca inclinação acarretando em problemas para a
determinação de n, Ka e ∆H.48
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Figura 1.10. Gráfico com as curvas de afinidade resultante dos diferentes valores de Kd e c49

Fonte: Adaptado de MINETTI, C. A. S. A., 2013, p. 139

A aplicação da ITC na determinação da afinidade de uma enzima pelo ligante necessita
de diversos cuidados,50 pois como é uma técnica que não diferencia os tipos de calor trocado
na cela de amostra, é imprescindível a realização de diversos tipos de experimentos a fim de
obter a variação de entalpia correspondente exclusivamente a interação entre a enzima e o
ligante. A determinação do ∆Hintrínseco (variação da entalpia intrínseca) para cada inibidor é
obtida a partir de40

∆

Equação 1.6.
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afinidade, ∆
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é o valor observado após a integração dos picos obtidos no experimento de

é a simples titulação do inibidor sobre a solução que preenche a cela de

amostra na ausência da enzima, e por fim o ∆

./00+(

que é a titulação do tampão sobre ele

mesmo.
Tratando-se de sistemas bioquímicos, devemos considerar outra influência além dos
calores de diluições, o efeito de ionização do tampão por meio da transferência de próton do
sistema para o tampão ou do tampão para o sistema. Essa influência é facilmente resolvida
realizando estudos de afinidade em dois ou mais tampões. Com isso obtém-se a seguinte
relação:
Equação 1.7.

∆
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+

∆
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Onde ∆Hbind é o referente à variação da entalpia de interação, np ao número de prótons
trocados (cedidos ou aceitos) pelo sistema em estudo e ∆Hion é o valor tabelado da variação da
entalpia de ionização do tampão usado no estudo.

1.4.1 Uso da ITC em Química Medicinal

Nas últimas décadas, a aplicação da ITC na obtenção de propriedades termodinâmicas
do processo de interação bimolecular tem ajudado a orientar químicos medicinais nas etapas de
otimização51 proporcionando-lhes uma compreensão minuciosa das forças que guiam as
interações.52 A decomposição da afinidade (∆G) entre a macromolécula e o ligante em
parâmetros entálpicos (∆H) e entrópicos (∆S) podem acelerar a descoberta de medicamentos.53
Com base nessas informações, pode-se traçar a Assinatura Termodinâmica (TS) dos compostos
em estudo.54
A entalpia pode ser classificada como favorável (van der Waals, ligações de hidrogénio,
etc.) ou desfavorável (dessolvatação de grupos polares).55-56 Uma entalpia favorável é
observada quando ligante estabelece interações, com o alvo, fortes o suficiente para compensar
a entalpia associada à dessolvatação.57 Por outro lado, uma entalpia desfavorável geralmente
indica que os grupos polares não apresentam interações suficientemente fortes com o alvo.57-58
Agora sob a perspectiva da entropia, destacam-se duas formas de quantificação deste
termo: mudanças na entropia de solvatação e na conformacional. Após a interação, a água é
deslocada do sítio de interação e um ganho de entropia do solvente é observado, que é
particularmente importante para os grupos hidrofóbicos. Ao mesmo tempo, o ligante e certos
grupos na proteína perdem liberdade conformacional (redução de graus de liberdade) resultando
em uma mudança desfavorável na entropia.59 Existem três situações distintas para os ligantes:
os entalpicamente dirigidos, entropicamente dirigidos e os balanceados,60 como mostrado na
Figura 1.11.
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Figura 1.11. Representação esquemática de três diferentes perfis termodinâmicos de diferentes inibidores61

Fonte: Adaptado de: O’BRIEN, R.; 2004, p. 3

Nesse exemplo pictórico, o composto definido como A apresenta uma grande
contribuição entálpica em detrimento do termo entrópico. Já em B vemos exatamente o oposto
de A. Agora em C vemos uma contribuição equilibrada dos termos.61 Com essas informações,
os químicos medicinais têm a difícil tarefa de otimizar o composto-matriz, de forma a obter a
máxima contribuição entálpica e entrópica.53
Na etapa de otimização, deve-se levar em conta que os compostos respondam
favoravelmente a diversas restrições como: biodisponibilidade oral, toxicidade, que os grupos
polares incluídos realizem somente interações favoráveis, em outras palavras, todo ganho
entálpico deve ser traduzido em melhora da afinidade além da redução de pênaltis entálpicos e
entrópicos.52-53-56 A modulação da contribuição entrópica é facilmente otimizada ao se inserir
restrições conformacionais no ligante, forçando-o adotar uma conformação, quando livre,
semelhante quando no complexo ML. No entanto, sabe-se que o processo de otimização
entálpica é extremamente complexa que o torna um trabalho longo e árduo.52-53
Existe uma série de exemplos onde a ITC foi aplicada para a compreensão estrutural e
otimização da afinidade e perfil termodinâmico. Entre eles, destaca-se o trabalho de Freire e
colaboradores que estudaram a primeira e segunda geração de inibidores da HIV-1 proteases
parar o tratamento da AIDS, os “navir” (Figura 1.12).62
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Figura 1.12. Assinatura termodinâmica dos inibidores de HIV-1 protease de primeira e segunda geração62

Fonte: Adaptado de OHTAKA, H.; 2005, p. 193

Freire e colaboradores observaram uma mudança significativa na orientação da energia
livre de Gibbs de interação, entropicamente dirigida na primeira, para entalpicamente dirigida
na segunda geração.63 Além dessa alteração na energética da afinidade, foi observado um
aumento no ∆G sendo que o TMC-126 apresentou-se com a maior afinidade. Também pode-se
destacar o papel da otimização entálpica, fazendo como que os ligantes apresentem interações
mais especificas com o alvo, o que é traduzida em uma maior seletividade e adaptabilidade.6465

No trabalho realizado por Petrova, T. et al para o Fidarestat, inibidor da Aldol Redutase
humana tipo I (ALR1),66 foi observado que ele, quanto estudado contra a forma selvagem da
ALR1, estabelece uma ligação de Hidrogênio entre o Oxigênio carbonílico e o NH da cadeia
principal da Leu300 (Figura 1.13). Agora quando estudada a interação entre o Fidarestat e a
ALR1 L300P mutante, a enzima perde o sítio de ligação de Hidrogênio, observando uma
redução de 7,8 kJ mol-1 no ∆G de interação. Isso é traduzido em uma perda de 1,37 unidade
logarítmicas na afinidade da enzima pelo inibidor.66
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Figura 1.13. Comparação da a interação do Fidarestat com a hALR1 W.T e com a mutante L300P52

Fonte: Adaptado de KLEBE, G., 2015, p. 95
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2 OBJETIVOS

O objetivo da presente tese é o estabelecimento do perfil termodinâmico (TS, do inglês
Thermodynamic Signature) para uma série de inibidores da enzima cruzaína e estudar a
influência da ligação covalente reversível entre a nitrila (warhead presente na série em questão)
e a Cys25 através da mutação da cisteína catalítica para uma serina. Para alcançar o objetivo
proposto faz-se necessário cumprir os seguintes objetivos específicos:
Adequação do procedimento de purificação e expressão da enzima cruzaína em sua
forma selvagem (WT, do inglês Wild Type), serina mutante (C25S);
Aplicar o procedimento de estudo termodinâmico usando ITC para a série de dipeptidilnitrilas identificadas como inibidoras da cruzaína e traçar seu perfil termodinâmico;
Aplicar o procedimento de estudo termodinâmico usando ITC para a série de dipeptidilnitrilas contra a cruzaína mutante C25S e C25A (alanina mutante), com a finalidade de
identificar a contribuição da ligação covalente reversível no processo de interação do
ligante-enzima/proteína.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Material

Os reagentes utilizados foram adquiridos junto a Sigma-Aldrich e usados sem
purificações adicionais. Já os compostos testados, são todos de propriedade intelectual do
NEQUIMED/IQSC/USP e apresentam pureza superior a 95% e são enantiomericamente puros.
Durante a execução do projeto foi utilizado um sistema calorimétrico de titulação isotérmica
do tipo VP-ITC da MicroCal financiado pela FAPESP (Processo #2005/01282-3).

3.2 Métodos

3.2.1 Expressão e purificação da cruzaína W.T.

Inicialmente foi realizada a transformação da bactéria competente ArticExpress
(DE3)RIL com o plasmídeo pET21a contendo o gene que codifica a enzima cruzaína fundida
a uma cauda de histidina (His6-tag) em -terminal. Para isso, foi seguido o seguinte
procedimento: (i) Um microtubo com 50 µL de uma solução em suspensão da bactéria
competente ArticExpress (DE3)RIL foi retirada do freezer a -80 °C e mantida em gelo por 15
min. (ii) Então, foi adicionado 5 µL do plasmídeo e o microtubo ficou em incubação no gelo
por 30 min. (iii) Após o período de incubação, a solução foi levada a um banho termostático a
42 ºC e mantida por 30 s e depois levada a banho de gelo por 2 min. (iv) Feito isso, 250 µL de
meio SOC foi adicionado ao microtubo que foi então levado ao shaker a 37 °C sob agitação de
225 rpm durante 1 h. (v) Ao termino desse período duas placas de ágar+LB foram preparadas
(uma com 20 µL e outra com 200 µL de bactéria) na presença dos antibióticos carbenicilina
(100 µg mL-1) e gentamicina (20 µg mL-1). Todas as etapas descritas acima foram realizadas
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em uma capela de fluxo laminar. As placas foram mantidas em uma estufa a 37 °C overnight
(ON). No dia seguinte as placas foram lacradas e estocadas em geladeira.
A segunda parte foi o preparo do pré-inóculo. (i) foram dissolvidos 5 g do meio LB em
200 mL de água desionizada, e então a solução foi autoclavada. (ii) Após o arrefecimento da
mistura, foram adicionados os dois antibióticos (carbenicilina e gentamicina) em quantidade
suficiente para uma concentração final igual 100 µg mL-1 e 20 µg mL-1 respectivamente. (iii)
Então, uma colônia isolada na placa foi “pescada” com um palito de madeira e foi colocado em
contato com o meio. (iv) O pré-inóculo foi deixado em um shaker a 37 ° e agitação (250 rpm)
overnight. Assim como na etapa de transformação, o pré-inóculo foi preparado em ambiente
estéril. Foram separados 10 mL do pré-inóculo, antes do contato com a colônia, para ser usado
como branco para a medição da densidade óptica (OD600).
Por fim, foi iniciada a etapa de autoindução para a expressão da cruzaína, seguindo o
seguinte procedimento: (i) Preparou-se 1 L do meio de auto-indução com a composição descrita
na Tabela 3.1.67-68 O meio foi autoclavado e, quando em temperatura ambiente, foi misturado
10 mL de uma solução de D-glicose 5%, 40 mL de a-lactose 5% e o volume necessário para os
antibióticos (carbenicilina e gentamicina) ficarem em concentração final igual 100 µg mL-1 e
20 µg mL-1 respectivamente.
Tabela 3.1. Composição do meio de auto-indução

Componente

Quantidade

N-Z amina

10 g

Extrato de levedura

5g

Glicerol
Água

5 mL
900 mL

Na2HPO4

25 mL de uma solução a 1 M

KH2PO4

25 mL de uma solução a 1 M

NH4Cl

50 mL de uma solução a 1 M

Na2SO4

5 mL de uma solução a 1 M

MgSO4

2 mL de uma solução a 1 M

Fonte: Autoria própria

Depois de preparado o meio, foram separados 50 mL do mesmo para usar como branco
na determinação da OD600. Antes de inocular o meio de autoindução, foi determinado a OD600
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do pré-inóculo, pois segundo o procedimento descrito por Craik, C. L e colaboradores,68 é
necessário que a OD600 inicial do meio de autoindução esteja igual a 0,16. Por esse motivo a
OD600 do pré-inóculo foi determinada através de um espectrofotômetro UVvis da Shimadzu e
foi feito o cálculo do volume de pré-inóculo que deveria ser adicionado ao meio de autoindução
para que atendesse a condição estabelecida por Craik, C. L. et al. Ressalta-se novamente que
toda etapa foi realizada em capela de fluxo laminar para evitar contaminações. O meio foi
dividido em dois erlenmeyers de 1 L ficando em cada um deles 500 mL de meio. Ambos foram
levados ao shaker, agora a 18 °C e agitação constante de 250 RPM por 60 h. A cada 24 h a
OD600 foi medida para acompanhar o crescimento e a estabilização do processo de expressão.
Após o período de 60 h, as bactérias foram coletadas através de centrifugação (50000 RPM por
25 min. a 4 °C) e os pellets foram pesados e armazenados em freezer a -20 °C.
A etapa de purificação foi realizada segundo o seguinte procedimento: (i) Para cada 5 g
de pellet foram preparados 20 mL de tampão de lise (Tabela 3.2). O pellet foi ressuspenso no
tampão de lise e mantido em banho de gelo por 1 h. Transcorrido o tempo, a solução foi levada
a um desmembrador celular (Sonic Dismembator Model 500 da Fisher Scientific) para que as
membranas das bactérias fossem rompidas. O sistema foi configurado da seguinte forma:
Amplitude de 15%, pulso ligado de 30 s, pulso desligado de 59,9 s e tempo total de 15 min.
Tabela 3.2. Composição do tampão de lise para 5 g de pellet

Componente

Quantidade

Tampão A (50 mM Tris, NaCl 300 mM,

20 mL

Imidazol 10 mM e pH 10,0)
CaCl2

10 µL de um estoque a 1 M

MgSO4

10 µL de um estoque a 1 M

Lisozima

Suficiente para 0,2 mg mL-1

PMSF

100 µL de um estoque 0,2 M

DNAse

4 µL

RNAse

4 µL

Fonte: Autoria própria

Depois do desmembramento das células, a solução foi submetida a uma centrifugação a
20000 RPM por 30 min a 4 °C. Após essa etapa, iniciou-se o procedimento de purificação. O
sobrenadante foi misturado com 4 mL de uma solução de Ni-NTA e deixado sob agitação e em
banho de gelo por 2 h. Transcorrido esse tempo a solução foi transferida para uma coluna de 25
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mL e armazenada em uma geladeira. Foi iniciada a etapa de eluição (nessa parte foi coletada
uma alíquota de 10 µL para estudos de eletroforese). Após eluidos os 20 mL, uma fração com
15 mL apenas de tampão A (Tabela 3.2) foi eluida e também uma alíquota foi coletada. Depois,
foi preparado outro tampão (tampão B) que era a mistura do tampão A mais 500 mM de
imidazol. Por volta de 25 mL do tampão B foram usados para eluir a cruzaína da coluna de NiNTA. A cada 7 mL uma nova fração era coletada para estudos por eletroforese em gel.
Depois de coletada as frações, foi iniciada a etapa de ativação. As frações transferidas
para uma membrana de diálise de 10 kDa e deixadas em diálise overnight em 2 L tampão de
ativação (NaOAc 100 mM, NaCl 300 mM e pH 5,5). No dia seguinte outra diálise em 2 L
tampão de ativação foi realizada, agora por 2 h apenas (uma alíquota foi separada para
eletroforese). Depois dessa etapa, a concentração da enzima foi determinada por um nanodrop
DS-11+ da DeNovix. A enzima, para sua ativação, deve estar com uma concentração de 0,5 mg
mL-1. A solução geralmente deve ser diluída e o pH do tampão de ativação deve ser corrigido
para 5,2 e adicionou-se 5 mM de DTT (uma alíquota foi coletada para eletroforese). A solução
foi levada a banho termostatizado a 37 °C por 2 h e foram retiradas alíquotas a 10, 30, 90, 120
min para estudos de eletroforese. Foi realizado o estudo cinético da atividade enzimática usando
um leitor de placas de 96 poços (Biotek Synergy HT) para monitorar a reação de hidrólise do
substrato Z-FR-AMC (Z-Phe-Arg-7-amino-4-metilcoumarina). As condições do experimento
de determinação do KM foram em tampão Acetato de sódio 100 mM, pH 5,5 e 5 mM DTT e
oito concentrações diferentes de substrato abrangendo a faixa 30,0 – 0,8 µM, conforme descrito
no trabalho de AVELAR, L. A. A., et al.69 O valor do KM deve estar entre 1,2 e 2,0 µM. Ao
término da ativação e determinação da atividade, a enzima foi concentrada e teve sua atividade
medida. A enzima então foi aliquotada e congelada em nitrogênio líquido e depois estocada em
freezer a -80 °C.

3.2.2 Expressão e purificação da cruzaína mutante C25S

Para a proteína mutante C25S (desenvolvida pelo aluno de doutorado William
Fernandes do NEQUIMED/IQSC/USP), o mesmo procedimento descrito acima foi aplicado
para a expressão e purificação com o acréscimo da etapa de trans-ativação, que nada mais é que
o uso da enzima W.T. para clivagem do pró-domínio, uma vez que a enzima mutante não
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apresenta atividade catalítica, pois não possui a C25. Na trans-ativação usou-se 10% v/v da
enzima W.T.

3.2.3 Eletroforese em gel SDS-Page

Foram preparados os géis de resolução e empilhamento seguindo a composição descrita
nas Tabela 3.3 e Tabela 3.4. As amostras foram preparadas com 5 µL de amostra e 25 µL de
tampão de desnaturação. O primeiro poço do gel foi preenchido com 5 µL de marcador de peso
molecular e os demais com 15 µL de amostra. Foram preparados 500 mL de tampão para
preenchimento da cuba através da diluição de uma solução estoque (Tris base 250 mM, glicina
2 M e SDS 1%) na proporção de 1:10. O sistema foi configurado usando tensão constante (~110
V) e corrente variável. A corrida durou 1:30 h. Após o termino da corrida o gel foi corado com
CBB, HCl 25 mM por 30 min e deixado para descorar em água desionizada por 1 h.
Tabela 3.3. Composição de gel de resolução 12%

Componente

Volume

Acrilamida/bisacrilamida (29:1) 30%

6,2 mL

Tris-HCl 1 M e pH 8,8

6,0 mL

SDS 20%

76,0 µL

Água desionizada

2,6 mL

APS 10%

72,0 µL

TEMED

10,0 µL

Fonte: Autoria própria
Tabela 3.4. Composição de gel de empilhamento 6%

Componente

Volume

Acrilamida/bisacrilamida (29:1) 30%

1,0 mL

Tris-HCl 1 M e pH 6,8

0,6 mL

SDS 20%

25,0 µL

Água desionizada

3,6 mL

APS 10%

25,0 µL

TEMED

5,0 µL

Fonte: Autoria própria
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3.2.4 Estudos de Afinidade através da ITC

Para os estudos de afinidade, inicialmente uma alíquota da cruzaína W.T. foi
descongelada (1 mL) e submetida a três etapas de lavagem usando centrifugação (20 min. a
4500 rfc. Os 15 mL de tampão e a enzima foram colocados em uma membrana Amicon 10 de
kDa. Cada uma das lavagens continha 15 mL de tampão NaOAc 100 mM, NaCl 300 mM e pH
5,5.70 As duas primeiras frações foram coletadas e descartadas. A última fração foi coletada e
armazenada para o preparo das soluções para o estudo de afinidade. Essa estratégia foi adotada
para que tanto a solução da enzima, quanto a solução do inibidor fossem preparadas com o
mesmo tampão. Isso é um procedimento indicado para que não sejam observados ruídos
provenientes da disparidade entre as soluções da cela e da seringa.71 Esse procedimento foi
repetido para cada nova alíquota de enzima utilizada. No final a concentração de enzima foi
medida usando um nanodrop da DeNovix.
Após a lavagem da enzima, foi preparada uma solução de 2 mL contendo a enzima
(concentração final de 20 µM), tampão e DMSO 5%. Essa solução foi usada para o
preenchimento da cela de amostra (1,427 mL). A cela foi preenchida usando uma seringa tipo
“gastight” para evitar a formação de bolhas dentro da cela. A cela de referência foi preenchida
com água desionizada e desgaseificada.72
Antes do preparo da solução do inibidor, foi usado um simulador (realizado em Excel
por Conceição Minetti/NEQUIMED/IQSC/USP-Universidade Rutgers, USA) das condições do
experimento de afinidade para ter-se um ponto de partida.73 Como cada inibidor apresenta
valores diferentes de Ki, a concentração inicial do mesmo deve ser ajustada. Com a informação
prévia obtida pelo simulador, então pôde-se preparar a solução que seria usada para o
preenchimento da seringa do ITC. Foi preparado 1 mL da solução contendo inibidor
(concentração variável para cada inibidor), tampão e DMSO a 5%. A solução passou por um
processo de desgaseificação e termostatização (com agitação constante) por 5 minutos com o
intuito de se eliminarem bolhas de ar da solução que provocam ruídos no sinal obtido pelo
aparelho. Após essa etapa a seringa do ITC (Vseringa = 284 µL) foi preenchida e depois purgada
por três vezes. O experimento de determinação da afinidade usando ITC foi configurado de
acordo com os parâmetros presentes na Tabela 3.5: Os estudos da influência do tampão e da
temperatura na afinidade foram realizados seguindo os mesmos procedimentos acima.
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Tabela 3.5. Parâmetros usados para a configuração do experimento de afinidade no ITC

Parâmetro

Valor
20 µM

[Enz]

30

Nº de injeções
Volume de cada injeção

2 µL (1º injeção) e 10 µL as 29 restantes

Temperatura

298 K

Tempo de estabilização pós-injeção

300 s

[Inib]
Tempo pré-injeção

175 µM
300 s

Fonte: Autoria própria

Foram realizados estudos de afinidade para 16 dipeptidil-nitrilas sintetizadas pelos
alunos Cristian Camilo, Erika Meñaca e Leandro Avelar do NEQUIMED/IQSC/USP (Figura
3.1).27-74-75 Todos os experimentos foram executados seguindo o procedimento determinado na
seção 0 e foram realizados no mínimo em duplicata. Foram feitos também os experimentos para
descontar os calores de diluição do tampão e dos ligantes.
De forma complementar, estudos em diferentes tampões (Acetato de Sódio,
Citrato/Ácido Cítrico, BisTris e MES) para avaliar o efeito de protonação/desprotonação na
interação entre Neq0409 e a cruzaína. Além do estudo em diferentes tampões, foi também
realizado experimentos variando a temperatura (15, 20, 25, 30 e 37 ºC) para determinar ∆Cp da
interação do Neq0409 com a cruzaína.
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Figura 3.1. Estrutura dos compostos estudados através da ITC

Fonte: Autoria própria

3.2.5 Estudos de Afinidade da C25A pelo Neq0569

O Neq0569 foi estudado contra a cruzaína mutante C25A. Para esse estudo foi
necessário promover alterações no procedimento calorimétrico. Usou-se uma concentração de
proteína igual a 60 µM e 500 µM de inibidor. O restante dos parâmetros foi mantido. Os ensaios
foram realizados em replicatas e experimentos independentes.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, o NEQUIMED/IQSC/USP produzia a cruzaína seguindo o procedimento
desenvolvido pelo laboratório do Prof. Dr. Luis Giuliano. A cruzaína era expressa em corpos
de inclusão e com baixo rendimento. Em 2013, com o retorno do aluno de doutorado Willian
Fernandes, que realizou estágio sanduíche no Laboratório de Patologia da USFC, passou-se a
produzir a cruzaína usando o método de Autoindução Mínima.
A Autoindução Mínima utiliza toda a maquinaria de regulação gênica naturalmente
encontrada no organismo (no caso a E. coli). Nesse método, a lactose atua como o agente
indutor, e tem como fontes de energia primária e secundária, respectivamente, a glicose e o
glicerol. A glicose é completamente utilizada durante o crescimento bacteriano. Depois de
atingido o termino do estágio de crescimento bacteriano, a lactose disponível no meio passa a
ser convertida em alolactose (um dissacarídeo análogo ao IPTG) que libera o repressor lac, e
induz a expressão enzimática. Assim, a autoindução pode ser regulada pelo ajuste dos níveis de
glicose/lactose (Figura 4.1).76 A principal vantagem na utilização da Autoindução Mínima
sobre a indução por IPTG, é a quantidade de proteína solúvel que é produzida. Na Autoindução
a expressão da proteína heteróloga ocorre de maneira lenta e gradual, evitando assim a formação
de corpos de inclusão.77
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Figura 4.1. Representação esquemática do método de Autoindução Mínima dentro da célula bacteriana78

Fonte: FERNANDES, W. B., 2015, p. 175

4.1 Expressão e purificação da cruzaína W.T

A primeira etapa do processo de expressão consistiu na transformação da bactéria
competente ArticExpress (DE3)RIL com o plasmídeo pET21a com o gene que codifica a
enzima cruzaína com cauda de histidina (His6-tag) na região N-terminal e pró-domínio (Figura
4.2) conforme descrito na seção 2.1.1.
Figura 4.2. Sequência de aminoácidos que serão codificados pelo gene para a produção da cruzaína. Os
aminoácidos sublinhados são pertencentes a cauda de histidina na região N-terminal, os em cinza
claro são do pró-domínio e os em preto são pertencentes a cruzaína madura

Fonte: Adaptado de Lee, G.M., 2012. p. 10087

Após a transformação, plaqueamento e pré-inóculação, foi preparado 1 L de meio de
autoindução para a expressão da enzima conforme o procedimento já descrito. Após 60 horas
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foi coletado o pellet, de onde foram obtidos 12,33 gramas de célula (pellet). A proporção de
tampão de lise para cada grama de pellet usada foi de 20 mL para 5 g. O volume total preparado
foi de 50 mL. Foram coletadas frações nas etapas de lise, centrifugação e purificação em coluna
de Ni-NTA para monitoramento em eletroforese em gel SDS-Page (Figura 4.2).
Figura 4.3. Gel para controle da expressão e purificação em coluna de Ni-NTA da cruzaína W.T

Fonte: Autoria própria

A cruzaína é um zimógeno que apresenta com um tamanho aproximado de 36 kDa (14
kDa do pró-domíno mais 22,7 kDa da enzima madura). Através do gel pode-se observar uma
banda larga na região de 37 kDa nas trilhas de 4 a 7 que é referente ao zimógeno. As soluções
das frações 0-4 foram coletadas, totalizando 25 mL, e o processo de ativação foi iniciado. Nessa
etapa, a concentração enzima deve ser inferior a 0,5 mg mL-1. No caso, a solução foi diluída em
8 vezes, totalizando um volume de 200 mL. Após a ativação (seção 2.1.1) outro gel foi
preparado para observar o comportamento da cruzaína durante o processo de ativação.
Alíquotas de diferentes estágios da ativação foram coletadas e preparadas para correr o gel
(Figura 4.4).
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Figura 4.4. Gel para acompanhamento da ativação da cruzaína W.T

Fonte: Autoria própria

Através do gel, observou-se que ao longo do processo de ativação a banda referente a
cruzaína madura (22,7 kDa) foi ficando mais estreita e as trilhas começaram a ficar mais limpas.
Infelizmente, o gel sofreu uma inclinação e a banda referente ao pró-domínio (14 kDa) não
ficou evidente em todas as trilhas (apenas na trilha 2). Porém isso não afetou na conclusão de
que a cruzaína madura estava presente na solução. Outra confirmação do processo de ativação,
é que durante o processo, a solução, inicialmente branca e leitosa, vai clareando até ficar
completamente incolor e transparente (Figura 4.5).
Figura 4.5. Ilustração da etapa de ativação da cruzaína (1 a 6) onde é observado o clareamento da solução. Fotos
tiradas a (1) 0 min., (2) 10 min., (3) 30 min., (4) 60 min., (5) 90 min. e (6) 120 min.

Fonte: Autoria própria
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Após a ativação e confirmação da atividade catalítica, a enzima foi concentrada com o
uso de concentradores Amicon de 10 kDa e estocadas em tampão NaOAc 100 mM, 300 NaCl
e pH 5,5. Nessa etapa, o volume da cruzaína foi reduzido e a concentração final foi de 79,23
µM. A enzima foi armazenada a -80 ºC em alíquotas de 1,5 mL.

4.2 Expressão e purificação da cruzaína mutante C25S

A expressão da cruzaína mutante C25S foi realizada de acordo com o procedimento
descrito na seção 3.2.1. Assim como na expressão da cruzaína W.T., foram obtidos em torno
de 5 g de pellet que foram lisados seguindo os mesmos procedimentos aplicados para a W.T.
Após a identificação da presença da proteína C25S, foi iniciada a etapa de trans-ativação. Como
o volume total da C25S foi de 30 mL, usaram-se 3 mL da cruzaína (W.T.) ativa para que o pródomínio pudesse ser clivado. Para o controle da ativação, foram coletadas frações
periodicamente. Com elas, foi corrido um gel (Figura 4.6) e observou-se a banda referente a
cruzaína C25S. Após a ativação, a proteína foi deixada O.N em membrana de diálise e no dia
seguinte ela foi concentrada com o uso de concentrador Amicon de 10 kDa (176 µM) e estocada
em alíquotas de 1 mL a -80 ºC. O volume final foi de 7 mL.
Figura 4.6. Gel de ativação da proteína mutante C25S

Fonte: Autoria própria
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dipeptidil-nitrilas

sintetizadas

pelo

NEQUIMED/IQSC/USP

Após a purificação e estudos de atividade da cruzaína selvagem, foram iniciados os
estudos de afinidade das dipeptidil-nitrilas sintetizadas pelo NEQUIMED/IQSC/USP.69 A
estratégia abordada pelo grupo na síntese das dipeptidil-nitrilas foi variar diferentes
substituintes nas três posições (P1, P2 e P3) destacadas na Figura 4.7 e observar o
comportamento dos mesmos quanto à interação com o alvo e correlacionar as modificações
com a potência. No entanto, há a necessidade de obter mais informações além das providas pela
variação da afinidade. Com esse problema em mãos, foi decidido estudá-los através da ITC para
que então pudesse ser estabelecida a importante característica termodinâmica dos inibidores.79
Através da ITC podemos determinar, diretamente, a estequiometria (n), entalpia de interação
(∆H) e afinidade (∆G) de uma enzima por um ligante, e indiretamente podemos obter a entropia.
Figura 4.7. Estrutura da dipeptidil-nitrila com as regiões onde as modificações serão realizadas (P1 a P3) e o
warhead (destacado em uma caixa vermelha)

Fonte: Autoria própria

Ao término do experimento, a isoterma obtida foi tratada usando o programa
Origin7.0,80 que executa a integração das áreas dos picos observados (Figura 4.8A), resultando
em um gráfico do calor absorvido/gerado em função da estequiometria da interação (Figura
4.8B). A diferença entre os patamares é denominada ∆H e o ponto de inflexão provê a
estequiometria da reação de interação entre a proteína e o ligante. A partir do ajuste não-linear
(usando o algoritmo de Levenberg-Marquardt)80 no modelo de sítio único (one set of sites), é
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determinado o valor da constante de associação (Ka) e através dela, usando a Equação.1.2, o
valor de ∆G é facilmente definido. Conhecendo os valores de ∆G e ∆H, aplica-se a Equação
1.3 para se obter o valor de ∆S. Com os parâmetros entálpicos (∆H) e entrópicos (T∆S) podemos
estabelecer a Assinatura Termodinâmica (TS) para as dipeptidil-nitrilas e com isso observar o
balanço de cada um dos termos na construção da afinidade.
Figura 4.8. (A) Isoterma observada pelo experimento usando ITC para o Neq0409. (B) Gráfico obtido a partir a
integração das áreas dos picos em A

Fonte: Autoria própria

4.3.1 Influência do tampão na afinidade da cruzaína pelas dipeptidil-nitrilas

Um ponto importante no estudo da afinidade de macromoléculas por ligantes é a
influência do efeito de protonação/desportonação atrelado ao tampão usado no sistema,81 pois
quando presente, tal efeito pode distorcer os valores da entalpia. Para sua avaliação, faz-se
necessário o estudo usando diferentes tampões.81
O pH ideal da cruzaína é 5,5.70 Sabendo disso, foram escolhidos, de acordo com a faixa
tamponante, quatro tampões para a determinação de sua influência na afinidade pelo Neq0409
(Tabela 4.1). Todos os experimentos foram realizados na presença de NaCl 300 mM, DMSO
5%, TCEP 0,5 mM e a 25 ºC.
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Tabela 4.1. Valores da entalpia de ionização para os tampões usados no estudo de determinação da influência da
protonação/desprotonação na afinidade da cruzaína pelo Neq0409

∆Hion

∆H

(kcal mol-1)82

(kcal mol-1)

-0,0980

-11,48±0,13

Citrato/Ácido cítrico†

1,51†

-16,50±1,13

BisTris

6,79

-17,10±1,17

MES

3,54

-16,30±0,18

Tampão

Acetato de Sódio

O tampão Citrato/ácido cítrico é poliprótico e no pH em estudo, dois prótons são liberados. A ∆Hion para esse
tampão foi corrigida pela soma das ∆Hion referente a liberação dos dois prótons
†

82

GOLDBERG, R. N.; 2002, p. 231

Fonte: Autoria própria
Os valore descritos na tabela foram obtidos pela média dos experimentos realizados duplicatas, bem como
o desvio padrão dos mesmos

Abaixo (Figura 4.9) encontra-se o gráfico de ∆H obtido experimentalmente em função
de ∆Hion onde é possível constatar, através a inclinação, que há a liberação de um próton da
enzima para o tampão (inclinação = -1,28 ± 0,19) e um valor de ∆Hintrínseco igual a -11,66 ± 0,34
kcal mol-1. Uma hipótese da origem desse próton, é que o resíduo His159 é o responsável por
sua liberação. Foram calculados, usando o MarvinSketch e o LigPrep (add-on presente no
Maestro), os estados de protonação dos 16 inibidores estudados e nenhum deles apresenta
protonação em pH 5,5.
Figura 4.9. Gráfico da relação entre a variação da entalpia de ionização do tampão e da variação da entalpia
observada por

∆

-.*

Fonte: Autoria própria

= −1,2830,16)∆

&-'

− 11,6630,34);

9

= 0,970;

=4
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Tabela 4.2. Análise estatística do ajuste linear aplicado no gráfico da ∆Hobs versus ∆Hion

Análise Estatística
Parâmetro

Valor

Parâmetro

Valor

Número de pontos

4

R

0,985

Graus de liberdade

3

R2

0,970

soma

dos 14,881

R2 ajustado

0,955

Coeficiente de Pearson

-0,985

RMSE (SD)

2,727

Residual

da

quadrados

Fonte: Autoria própria

O valor observado para ∆H do Neq0409 em tampão Acetato (condição ideal da
cruzaína) é igual a -11,48 kcal mol-1 que se mostra muito próximo ao valor de ∆H quando não
há influência da ionização proveniente do tampão (-11,66 kcal mol-1). Essa informação ressalta
que o fenômeno de interação entre a enzima e o ligante não sofre grandes influências que
mascarem os valores dos parâmetros termodinâmicos.83 Os resultados evidenciaram também
que os tampões alteram as contribuições entalpicas e entrópicas (Figura 4.10). Porém, não se
observou alterações significativas nos valores de ∆G, e consequentemente em Kd.
Figura 4.10. Assinatura termodinâmica do Neq0409 quando estudado em diferentes tampões

Fonte: Autoria própria

Na Figura 4.11 são apresentadas as curvas obtidas. Em A temos a curva referente ao
experimento em tampão NaOc e podemos observar que a intensidade dos picos (µcal s-1) no
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eixo Y no painel superior, é menor que as observadas quando usado outros tampões. Essa
evidencia é referente ao calor de ionização dos tampões.
Figura 4.11. Curvas representativas dos estudos de afinidade da cruzaína pelo Neq0409 nos tampões (A)
Acetato de sódio, (B) Citrato/Ácido cítrico, (C) BisTris e (D) MES

Fonte: Autoria própria
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4.3.2 Influência da temperatura na afinidade da cruzaína pelas dipeptidil-nitrila e
determinação ∆Cp

Os estudos em múltiplas temperaturas são usados para observar o comportamento das
outras propriedades termodinâmicas do processo de interação entre a enzima e o ligante.
Através da Figura 4.12 pode-se observar que há uma diminuição no valor da constante afinidade
(losangos azuis) da cruzaína pelo Neq0409. Quando Ka é convertido a energia livre de Gibbs
de interação (∆G), observa-se que ela mantem-se constante (círculos vermelhor).
Figura 4.12. Gráfico das variações de ∆G, ∆H, ∆S e Ka em função da temperatura. As linhas vermelhas
representam o ajuste linear.

Fonte: Autoria própria

A Tabela 4.3 mostra todos os valores dos parâmetros termodinâmicos obtidos para as
cinco temperaturas estudadas.
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Tabela 4.3. Tabela com os parâmetros obtidos no estudo de influência da temperatura na afinidade

T

∆G

∆H

-T∆S

Ka

(K)

(kcal mol-1)

(kcal mol-1)

(kcal mol-1)

(M-1)

-8,70

-12,29

3,57

4,01e6

±

±

±

±

0,04

0,11

0,08

2,47e5

-8,62

-13,88

5,25

2,68e6

±

±

±

±

0,02

1,39

1,37

8,49e4

-8,64

-11,48

2,84

2,15e6

±

±

±

±

0,05

0,13

0,08

2,81e5

-8,61

-15,41

6,79

1,62e6

±

±

±

±

0,02

0,24

0,26

4,95e4

-8,62

-14,33

5,71

1,20e6

±

±

±

±

0,09

1,30

1,40

1,56e5

288,15

293,15

298,15

303,15

310,15

Fonte: Autoria própria
Os valore descritos na tabela foram obtidos pela média dos experimentos realizados duplicatas, bem como
o desvio padrão dos mesmos

Para a obtenção do valor da variação da capacidade calorifica a pressão constante, é
construido um gráfico de ∆H vs T, e com a aplicação de um ajuste linear encontra-se o valor da
inclinação, que é igual a ∆Cp. Com os resultados obtidos, foi traçado o gráfico de ∆H vs T
(Figura 4.13) e usando um ajuste linear determinou-se que o ∆Cp foi igual a -0,156 ± 0,0725
kcal mol-1 K-1.
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Figura 4.13. Gráfico da variação da entalpia versus temperatura. A partir do ajuste linear (linha vermelha) podese obter o valor de ∆Cp. Em verde está representado o intervalo de 95 % de confiança

∆

= −0,15630,0725) + 32,64321,11);

9

= 0,606;

=5

Fonte: Autoria própria
Tabela 4.4. Parâmetros estatísticos do ajuste linear aplicado para a determinação de ∆Cp

Análise Estatística
Parâmetro

Valor

Parâmetro

Valor

Número de pontos

5

R

0,779

Graus de liberdade

4

R2

0,606

soma

dos 62,31

R2 ajustado

0,475

Coeficiente de Pearson

0,779

RMSE (SD)

4,557

Residual

da

quadrados

Fonte: Autoria própria

4.3.3 Parâmetros termodinâmicos das dipeptidil-nitrilas inibidoras da cruzaína

A Tabela 4.5 apresenta os valores dos parâmetros para as 16 dipeptidil-nitrilas
estudadas. Todos os experimentos foram realizados à 25 ºC e em tampão NaOAc 100 mM,
NaCl 300 mM, DMSO 5%, TCEP 0,5 mM seguindo o procedimento descrito na seção 0.
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Tabela 4.5. Parâmetros termodinâmicos das dipeptidil-nitrilas estudadas por ITC

ID

Neq0409

Neq0413

Neq0414

Neq0415

Neq0419

Neq0533

Neq0537

Neq0544

Neq0551

Neq0552

n

∆G kcal

∆H kcal

-T∆S kcal

mol

mol-1

mol-1

mol-1

0,998

-8,64

-11,48

2,84

±

±

±

0,0841

0,05

1,01

Kd

Ki

µM

µMa

2,15e6

0,465

0,453

±

±

±

±

0,13

0,08

2,81e5

0,030

0,032

-8,65

-11,98

3,03

3,65e6

0,274

0,228

±

±

±

±

±

±

±

0,086

0,10

0,15

0,05

1,01e6

0,026

0,012

0,800

-9,87

-15,31

5,44

1,72e7

0,058

0,135

±

±

±

±

±

±

±

0,070

0,08

1,67

1,74

2,10e6

0,010

0,008

0,927

-9,76

-16,79

7,02

1,45e7

0,069

0,0710

±

±

±

±

±

±

±

0,009

0,08

1,09

1,18

2,05e6

0,010

0,001

0,826

-9,07

-15,05

6,01

3,99e6

0,251

0,227

±

±

±

±

±

±

±

0,052

0,19

0,73

0,92

1,82e6

0,061

0,013

0,968

-9,20

-15,07

5,87

5,44e6

0,184

0,068

±

±

±

±

±

±

±

0,071

0,11

0,15

0,22

9,69e5

0,033

0,004

0,769

-8,72

-15,00

6,28

2,47e6

0,410

1,368

±

±

±

±

±

±

±

0,038

0,06

0,05

0,01

2,45e5

0,041

0,309

1,34

-8,50

-6,02

-2,48

1,71e6

0,585

1,593

±

±

±

±

±

±

±

0,020

0,01

0,16

0,15

3,00e4

0,010

0,800

1,33

-9,19

-9,038

-0,16

5,47e6

0,181

0,192

±

±

±

±

±

±

±

0,030

0,02

0,21

0,22

1,60e5

0,005

0,010

0,979

-8,78

-17,75

8,97

3,72e6

0,368

0,389

±

±

±

±

±

±

±

0,086

0,07

0,22

0,15

4,19e5

0,032

0,066

Ka M-1
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Neq0554

Neq0568

Neq0569

Neq0570

Neq0575

Neq0577
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n

∆G kcal

∆H kcal

-T∆S kcal

mol

mol-1

mol-1

mol-1

0,919

-8,78

-12,77

3,99

±

±

±

0,009

0,84

0,983
±

Kd

Ki

µM

µMa

2,73e6

0,366

0,511

±

±

±

±

0,20

0,32

3,22e5

0,044

0,063

-10,00

-11,30

1,30

2,15e7

0,046

0,056

±

±

±

±

±

±

6

Ka M-1

0,035

0,05

0,07

0,02

1,79e

0,004

0,003

1,03

-10,32

-13,82

3,50

3,70e7

0,027

0,025

±

±

±

±

±

±

±

0,046

0,11

0,13

0,02

8,30e6

0,004

0,001

0,966

-8,97

-10,88

1,91

3,78e6

0,265

0,252

±

±

±

±

±

±

±

0,014

0,13

0,22

0,09

1,40e6

0,037

0,019

0,801

-8,68

-13,67

4,99

2,30e6

0,469

1,29

±

±

±

±

±

±

±

0,001

0,16

0,28

0,45

6,15e5

0,125

0,24

0,800

-8,78

-15,02

6,24

2,72e6

0,368

0,534

±

±

±

±

±

±

±

0,0520

0,01

0,21

0,21

5,00e3

0,001

0,036

a

Valores publicados em AVELAR, L. A. A. 2015, p. e0003916
Fonte: Autoria própria.
Os valore descritos na tabela foram obtidos pela média dos experimentos realizados duplicatas, bem como
o desvio padrão dos mesmos

Analisando de modo geral os resultados calorimétricos (Tabela 4.5), observou-se que os
valores de n para todos os casos foram próximos de 1. O valor de ∆G é convertido em pKd
(valor escalonado da constante de dissociação através a aplicação do operador p (-log10) sobre
o valor de Kd). Os valores de pKd foram comparados com os valores de pKi, (Tabela 4.6)69 e foi
observado uma correlação linear entres os dois parâmetros de resposta biológica (Figura 4.14).
Os pKd mostraram-se maiores que pKi. Esse efeito é explicado, experimentalmente, pelo fato
de quando se determinam as constantes de inibição (Ki), mede-se cineticamente a interação
entre o inibidor na presença de um substrato. Como se sabe, as enzimas tendem a ter maior
afinidade pelo substrato do que pelo inibidor. Consequentemente, quando é realizada a cinética
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de inibição enzimática observa-se, além da inibição ou não da enzima, um efeito de competição
entre o inibidor e o substrato pelo sítio ativo da enzima. Tal efeito não é observado quando
realizamos os ensaios calorimétricos, já que vemos apenas a interação entre o inibidor e a
enzima, removendo o efeito de competição pelo sítio.
Tabela 4.6. Valores de pKd e pKi para as dipeptidil-nitirlas

ID

Neq0409

Neq0413

Neq0414

Neq0415

Neq0419

Neq0533

Neq0537

Neq0544

a

pKd

pKi a

pKd

pKi a

6,33

6,34

6,74

6,72

±

±

±

±

0,03

0,03

0,01

0,02

6,56

6,64

6,43

6,41

±

±

±

±

0,04

0,02

0,04

0,07

7,24

6,87

6,44

6,29

±

±

±

±

0,07

0,03

0,05

0,05

7,16

7,15

7,33

7,25

±

±

±

±

0,06

0,01

0,04

0,02

6,60

6,64

7,57

7,60

±

±

±

±

0,11

0,02

0,07

0,02

6,74

7,17

6,58

6,60

±

±

±

±

0,08

0,03

0,06

0,03

6,39

5,86

6,36

5,89

±

±

±

±

0,04

0,10

0,13

0,08

6,23

5,80

6,43

6,27

±

±

±

±

0,01

0,02

0,01

0,03

ID

Neq0551

Neq0552

Neq0554

Neq0568

Neq0569

Neq0570

Neq0575

Neq0577

Valores publicado em AVELAR, L. A. A., 2015, p. e0003916
Fonte: Autoria própria.
Os valore descritos na tabela foram obtidos pela média dos experimentos realizados duplicatas, bem como
o desvio padrão dos mesmos
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Na Figura 4.14 observa-se um outlier, no caso é o Neq0533. Provavelmente a diferença
entre os valores de pKd e pKi seja proveniente de algum erro, ou na medida obtida pela ITC ou
no experimento cinético.
Figura 4.14. Projeção gráfica dos valores de pKi versus pKd dos inibidores da cruzaína. A linha vermelha
representa o ajuste linear e as linhas verdes representam o intervalo de 95% de confiança

S

&

= 1,2030,137)S

%

− 1,4930,927);

9

= 0,845;

= 16

Fonte: Autoria própria
Tabela 4.7. Parâmetros estatísticos do ajuste linear da relação pKi versus pKd

Análise Estatística
Parâmetro

Valor

Parâmetro

Valor

Número de pontos

16

R

0,919

Graus de liberdade

15

R2

0,845

soma

dos 0,640

R2 ajustado

0,834

Coeficiente de Pearson

0,919

RMSE (SD)

0,214

Residual

da

quadrados

Fonte: Autoria própria
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A TS apresentada na Figura 4.15 explicita que a energética da interação das dipeptidilnitrilas é entalpicamente dirigida e que apenas em dois casos não houve pênalti entrópico
(Neq0551 e Neq0544). O Neq0544 foi o composto que apresentou o menor valor entálpico da
série e, interessantemente, foi o também de menor afinidade. No outro extremo, em relação a
entalpia, temos o Neq0552. Neste composto, observou-se que há o maior pênalti entrópico.
Além disso, nota-se que apenas quatro compostos (Neq0568, Neq0570, Neq0551 e Neq0544)
apresentaram diminuição na entalpia com relação ao Neq0409.
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Figura 4.15. Assinatura termodinâmica das dipeptidil-nitrilas estudadas por ITC presentes neste trabalho

Fonte: Autoria própria

RESULTADOS E DISCUSSÃO

62

A análise termodinâmica permite contornar armadilhas potenciais, tais como as
penalidades entrópicas que compensam as contribuições entálpicas. A curva compensação
Entálpica-Entrópica (EEC) é uma ferramenta que facilita a pontuação de compostos com base
na fatorização da energética da interação, em função de ∆H e ∆S.84 Com a EEC tenta-se
observar se há um balanço entre ambos.52 A Figura 4.16A mostra a relação entre -T∆S e ∆H
para as dipeptidil-nitrilas e observa-se um comportamento linear (com inclinação igual -1,01 e
R2 = 0,965), confirmando que a série se comporta em um regime de compensação entálpicaentrópica. Esse resultado possibilita a identificação das forças favoráveis e desfavoráveis que
que orientam a energia livre de Gibbs de interação auxiliando futuras hipóteses para otimização.
Figura 4.16. Gráfico de EEC (∆ = −1,01 ± 0,053− ∆ ) − 9,11 ± 0,25; 9 = 0,965; = 16) para as
dipeptidil-nitrilas estudadas. A linha vermelha representa o ajuste linear e as linhas verdes
representam o limite de confiança de 95%

Fonte: Autoria própria

Na Figura 4.17 temos o Plano Entalpia-Energia Livre de Gibbs (∆H-∆G). Com ele
podemos dimensionar o impacto das modificações moleculares na entalpia (direita para a
esquerda) e na energia livre de Gibbs de interação (cima para baixo). Dos análogos
isoenergéticos ao Neq0409 (isto é, Neq0554, Neq0575, Neq0577, Neq0537 e Neq0552),
destaca-se o caso extremo: Neq0552. A presença do anel indólico em P2 contribui
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mínimamente para a melhoria da afinidade de inibidor apesar da alta entalpia observada. Os
compostos Neq0413 e Neq0570 apresentam um melhoramento na afinidade mesmo mostrando
uma entalpia semelhante ao Neq0409. Já o Neq0551 exibe um perfil interessante, onde
apresenta uma contribuição entálpica menor que o Neq0409, porém um ganho em afinidade de
-0,55 kcal mol-1. Olhando o outro extremo (Neq0544), temos uma redução tanto em ∆G, quanto
em ∆H. Nos quatro casos onde observa-se um aumento significativo em ∆G (Neq0568,
Neq0569, Neq0414 e Neq0415), temo que para o Neq0568 a entalpia é relativamente próxima
a apresentada pelo Neq0409, o que pode ser traduzido como a eficiência na contribuição
entálpica para a composição da energética da afinidade. O mesmo pode ser aplicado para o
Neq0569, composto com ∆G de interação mais negativo da série estudada. Para os Neq0414 e
Neq0415, temos que apesar de melhorarem significativamente a afinidade, a contribuição
entálpica não é totalmente favorável. Como conclusão, podemos usar os Neq0568 e Neq0569
como ponto de partida para futuras otimizações estruturais.
Figura 4.17. Plano Entalpia-Energia Livre de Gibbs para as dipeptidil-nitrilas

Fonte: Autoria própria
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Na Figura 4.18 é mostrada que não existe correlação entre a entalpia e propriedades físicoquímicas como o coeficiente de partição octanol-água calculado (LogP) e a massa molecular
(MW). Ao analisar a capacidade de realização de ligações de Hidrogênio, aceitadores (HBA)
ou doadoras (HBD), também não foi possível estabelecer nenhuma correlação direta com o
valor da entalpia de interação. Como exemplo, compostos com três aceitadores de ligação de
Hidrogênio têm os dois pontos extremos de entalpia, no caso o Neq0544 e Neq0552 (-6,02 e 17,75 kcal mol-1 respectivamente).
Figura 4.18. Correlação entre a entalpia de interação das dipeptidil-nitrilas com o número de aceitadores de ligação
de Hidrogênio, Doadores de ligação de Hidrogênio, LogP e massa molecular. Os valores dos
parâmetros foram calculados usando o programa Marvin Sketch da Chemaxon

Fonte: Autoria própria
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4.3.4 Avaliação das substituições em P1, P2 e P3 sob a óptica da termodinâmica

Segundo Freire, a construção de um gráfico TOP (do inglês Thermodynamic
Optimization Plot)56 possibilita estudar a influência das modificações estruturais feitas em um
composto buscando sua otimização frente as propriedades termodinâmicas da afinidade.
Para construir esse tipo de gráfico, inicialmente deve-se definir o composto de partida,
no caso o Neq0409. O ponto -T∆S, ∆H é gerado com base nos valores dessas propriedades para
o composto de partida (2,84, -11,48). Então, traçam-se duas retas (0, ∆H) e (-T∆S, 0) e projetase um ponto (0, ∆G), que para o Neq0409 seria (0, -8,64). Agora com os dois pontos, define-se
uma reta com inclinação igual a -1. Após essas operações teremos um gráfico com 6 regiões (I
a VI).56 As regiões I e II, por definição, correspondem a compostos com contribuições
entrópicas favoráveis e entálpicas desfavoráveis. Para I, o ganho entrópico é maior que a perda
entálpica, assim os compostos nessa região apresentam um ganho em termos de afinidade,
proveniente da entropia. A região III corresponde a compostos cujas alterações estruturais
resultarem tanto em perdas entálpicas quanto em perdas entrópicas. Os compostos localizados
em IV apresentam valores entálpicos muito favoráveis, porém existe a incapacidade de suprir
a perda entrópica proporcionada pelas alterações. Já na região apontada como V, os compostos
nela situados apresentam altos, e favoráveis, valores entálpicos e já possuem a capacidade de
minimizar os efeitos provenientes das penalidades entrópicas. Por fim, a região VI é aquela
onde os compostos apresentam entalpia e entropia incrementais, sendo então essa a região
“almejada” pelos químicos medicinais na etapa de otimização estrutural baseada nas
propriedades termodinâmicas.85
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Figura 4.19. Gráfico de TOP para as dipeptidil-nitrilas inibidoras da cruzaína

Fonte: Autoria própria

De um modo geral, as 16 dipeptidil-nitrilas apresentadas nesta tese ocuparam duas
regiões no gráfico TOP (Figura 4.19) a I e V. Foi observada distribuição da maioria dos
compostos na região V, mostrando uma congruência com o perfil observado na TS e que as
substituições promovidas favoreceram entalpicamente os compostos e minimizaram os efeitos
negativos provenientes da entropia.85 Com as duas análises gráficas, a hipótese de que os
inibidores atuam de forma entalpicamente dirigida ganha sustentação, principalmente quando
se observa que, apesar dos valores desfavoráveis da entropia, há uma manutenção e em alguns
casos, uma diminuição na energia livre de Gibbs de interação (como são os casos dos Neq0414
e Neq0569).
Para os inibidores Neq0414 e Neq0569, apesar da penalidade entrópica (5,34 e 3,50
kcal mol-1, respectivamente), houve um acréscimo, em relação ao Neq0409, de -1,23 e -1,68
kcal mol-1 em ∆G. Esse fenômeno deu-se através inclusão do grupo t-butil-N-metil pirazol na
posição P3 (para ambos) e na rigidificação da dipeptidil-nitrila ao adicionar o grupo ciclopropil
em P1 (Neq0569). Possivelmente, o cliclopropil além de aumentar o caráter eletrofílico do
carbono nitrílico,86 promove uma rigidez conformacional maior que o di-hidrogênio
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(Neq0414). Olhando agora para P2, o Neq0414 contém o grupo fenila proveniente da
fenilalanina, enquanto o Neq0569 apresenta a isopropila oriunda da leucina. O sub-sítio S2
acomoda grupo hidrofóbicos, mas é uma região pouco exposta e pouco flexível. A inclusão de
um grupo menos volumoso como a isopropila promove uma menor dessolvatação deste subsítio, proporcionando uma penalidade menor para a entropia envolvida no processo de
dessolvatação.
Dos compostos estudados, nenhum dos casos foi observado a ocupação da região III,
suscitando então que as alterações na estrutura do Neq0409 sempre apresentaram, mesmo que
mínimo, um incremento tanto em ∆H, quanto em ∆S. Nenhum deles foi projetado na região VI,
com o composto mais próximo dessa região sendo o Neq0568, que ocupa a região I, mas
tangente à linha que divide a região I da VI. Como já dito, a região I é interpretada como a
região onde apenas contribuição entrópica é favorável em relação ao composto de referência.
Comparando a contribuição entrópica do Neq0409 com o Neq0568, ressalta-se uma diminuição
na penalidade na ordem de 1,54 kcal mol-1, ao mesmo tempo que observamos uma contribuição
desfavorável em termos entálpicos (0,18 kcal mol-1). Essa pequena piora em termos entálpicos
impediu a classificação do Neq0568 na região VI, no entanto, ele ainda sim se mostra um bom
exemplo de sucesso na otimização da afinidade, apresentando uma diferença relativa na energia
livre de Gibbs de interação igual a -1,36 kcal mol-1 quando comparado ao composto prototípico
Neq0409.
O Neq0413 apresenta uma particularidade, sua projeção no gráfico TOP é quase que
superponível ao Neq0409. No caso desse inibidor, houve apena a alteração em P2, onde fora
substituído o grupo fenila por um grupo o-cloro-fenila, gerando um acréscimo de 0,31 kcal mol1

em ∆G. Essa melhoria, provavelmente, se dá devido a uma ocupação mais eficaz em S2. Sabe-

se que o Cl do o-clorofenil interage com o O amídico da Leu67 (doador de elétrons) através σhole formando uma "pinça molecular".87-88
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4.3.4.1 Diferença relativa da energia livre de Gibbs, entalpia e entropia (∆∆G, ∆∆H e

-

T∆∆S) dos inibidores com relação ao Neq0409

A avaliação da diferença relativa da energética (∆∆G, ∆∆H -T∆∆S) das dipeptidilnitrilas em relação ao Neq0409 foi uma abordagem usada para a quantificação das alterações
estruturais. A série estudada foi dividida em grupos com substituição única, dupla e tripla. Na
Tabela 4.8 encontram-se os valores dos parâmetros, e os destacados em vermelho são aqueles
que se mostraram desfavoráveis em relação ao Neq0409. Apenas o inibidor o Neq0544
apresentou uma variação desfavorável em termos de ∆∆G, dentre todos os testados.
Tabela 4.8. Valores da diferença relativa dos parâmetros termodinâmicos e respostas biológicas em relação ao
Neq0409

∆∆G

∆∆H

-T∆∆S

kcal mol-1

kcal mol-1

kcal mol-1

Neq0409*

-

-

-

-

Neq0413

-0,31

-0,50

0,19

0,23

Neq0414

-1,23

-3,83

2,50

0,90

Neq0415

-1,12

-5,31

4,18

0,83

Neq0419

-0,4

-3,57

3,17

0,27

Neq0533

-0,56

-3,59

3,03

0,41

Neq0537

-0,08

-3,52

3,44

0,06

Neq0544

0,14

5,46

-5,32

-0,10

Neq0551

-0,55

2,44

-3,00

0,41

Neq0552

-0,14

-6,27

6,13

0,10

Neq0554

-0,14

-1,29

1,15

0,10

Neq0568

-1,36

0,18

-1,54

1,00

Neq0569

-1,68

-2,34

0,66

1,24

Neq0570

-0,33

0,60

-0,93

0,25

Neq0575

-0,04

-2,19

2,15

0,03

Neq0577

-0,14

-3,54

3,40

0,10

ID

∆pKd

*Os valores das propriedades do Neq0409 foram usados como referência
Fonte: Autoria própria.
Os valore descritos na tabela foram obtidos pela média dos experimentos realizados duplicatas, bem como
o desvio padrão dos mesmos
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A Figura 4.20 é uma representação de todos os substituintes incluídos em P1 (verde),
P2 (azul) e P3 (roxo) que estão presentes nos 16 inibidores testados neste trabalho.
Figura 4.20. Diagrama com os substituintes em P1 (verde), P2 (azul) e P3 (roxo)

Fonte: Autoria própria

4.3.4.1.1 Inibidores com substituição única

A grande maioria dos compostos estudados apresentou substituição única (Neq0413,
Neq0414, Neq0419, Neq0533, Neq0537, Neq0551, Neq0552, Neq0570 e Neq0575) em
qualquer uma das três posições em relação ao Neq0409. Apenas o Neq0570 apresentou
substituição em P1. Nele foi incluído o grupo ciclopropil (1B), e quando comparado com o
Neq0409, mostrou um ganho na afinidade proveniente da entropia. Neste caso houve uma
diminuição do pênalti entrópico.
Das substituições em P2 (Neq0413, Neq0551 e Neq0552), o Neq0413 mostrou aumento
na afinidade em relação ao Neq0409 (∆∆G = -0,31 kcal mol-1) essencialmente de origem
entálpica (∆∆H = -0,50 kcal mol-1) e uma mínima penalidade entrópica (-T∆∆S = 0,19 kcal mol1

). Este resultado é consistente com interações tipo σ-hole que o o-clorofenil (2B) é capaz de

realizar. Interessantemente, para o Neq0551 a substituição 2C (p-hidroxifenil) resultou em um
aumento na afinidade (∆∆G = -0,55 kcal mol-1) totalmente devido a uma melhora significativa
no caráter entrópico (∆∆H = 2,44 kcal mol-1; -T∆∆S = -3,00 kcal mol-1) alterando seu perfil
termodinâmico. Este composto, assim como o Neq0544, apresentou tanto entalpia quanto
entropia favoráveis na composição da energética da interação.
Já no Neq0552, a substituição 2D confere um aumento discreto na potência, bem como
na afinidade da cruzaína (∆∆G = -0,14 kcal mol-1; ∆pKd = 0,10). A dissecação da energética
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desse inibidor mostra uma contribuição entálpica que excede a de todos os análogos estudados
(∆∆H = -6,27 kcal mol-1), mas é quase que completamente compensado por uma penalidade
entrópica (-T∆∆S = 6,13 kcal mol-1), tornando-o um inibidor modesto. Usando a abordagem
estrutural para compreender a grande entalpia de interação, observa-se que seja provavelmente
uma consequência da formação de ligação de hidrogênio do N do grupo indol em P2 com
Glu208, além da contribuição de interações de van der Waals com resíduos do S2 e átomos da
cadeia lateral dos resíduos Leu67, Met68 e Ala138. Em contrapartida, a tentativa de associar a
penalidade entrópica é mais complexa e restringe-se a questões de mobilidade e adoção de uma
conformação desfavorável no complexo cruzaína-Neq0552.
Nos compostos onde as substituições acontecem em P3 destacam-se os compostos
Neq0414 e Neq0419. Ao substituir 3A por 3F em P3, foi obtido o Neq0414. O grupo 3F já se
mostrou eficaz em outras cisteíno proteases.87 Como esperado, o Neq0414 apresentou uma
diferença relativa na energia livre de interação igual a -1,23 kcal mol-1 que corresponde a um
aumento significativo em pKd (0,90). Um fato interessante sobre o Neq0414 é que ele foi o
composto com uma substituição simples que mostrou o melhor ganho em termos de energia
livre de Gibbs de interação. Avaliando os impactos energéticos desta substituição, observou-se
que houveram tanto um aumento da contribuição entálpica quanto da penalidade entrópica.
A possibilidade de formação de ligação de halogênio89 com a cadeia principal da Thr59
levou à síntese do Neq0419 que possui em P3 o o-bromopiridina (3D). No entanto, o aumento
da afinidade foi modesto (∆pKd = 0,27). A análise termodinâmica revelou que a diferença na
significativa da entalpia (∆∆H = -3,57 kcal mol-1). O ganho de entalpia associada a substituição
de 3A para 3D fornece evidências de que a formação da ligação de halogêneo ocorre no
complexo cruzaína-Neq0419. No entanto, o ganho entálpico foi compensada por uma entropia
desfavorável quase equivalente (-T∆∆S = 3,17 kcal mol-1).
Os Neq0537 e Neq0575, que tem como substituintes o 3C e 3B respectivamente,
apresentaram um ganho desprezível em suas afinidades, isso devido equivalência dos termos
entálpicos e entrópicos.
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4.3.4.1.2 Inibidores com substituição dupla

Dois inibidores apresentaram substituição em P1 e P3 (Neq0533 e Neq0577). Para o
Neq0533 houve uma discrepância significativa nos valores de pKi e pKd (conforme discutido
na seção 0) e por consequência, estudos mais aprofundados da energética foram descartados.
O composto Neq0577 apresenta 1B em P1 e 3B em P3, porém as alterações não
promoveram um grande aumento na afinidade em relação ao Neq0409. Traçando a seguinte
linhagem: Neq0409→Neq0575→Neq0577, onde o Neq0575 apresenta uma mudança de 3ª por
3B em P3 em relação ao Neq0409, observou-se que o Neq0577 se liga a cruzaína com uma
maior contribuição entálpica em relação aos seus compostos parentais Neq0409 (∆∆H = -3,54
kcal mol-1) e Neq0575 (∆∆H = -1,35 kcal mol-1), que é compensado por um pênalti entrópico
significativo (-T∆∆S = 3,40 e 1,25 kcal mol-1, respectivamente). Como consequência, Neq0577
exibiu um ganho relativo de 0,10 kcal mol-1 na energia livre de interação, quando comparado
com o Neq0575 e um ganho líquido com as duas alterações igual -0,14 kcal mol-1. Essa
evolução estrutural destacada possibilitou ressaltar novamente a importância do grupo
ciclopropila (1B) em P1.
O Neq0544 apresenta duas substituições em relação ao Neq0409. Em P2 contém o oclorofenil (2B) e em P3, o terc-butil (3G). Ele é o único que possui esse substituinte e P3 e um
dos únicos a apresentar uma contribuição entrópica.
Para o Neq0554 faz-se necessário uma discussão mais aprofundada. Sabendo que a
substituição 2B (já discutido para o Neq0413) e substituição 3F (discutido para o Neq0414) são
favoráveis, o NEQUIMED/IQSC/USP incluiu o grupo 3E (Figura 4.20). Então com essas
substituições surgiu o Neq0554. Quando comparado o efeito da substituição dupla com o
Neq0409 (Figura 4.21), observa-se uma pequena melhora na afinidade (∆∆G = -0,14 kcal mol1

), e embora haja um acréscimo na entalpia, há a compensação através do aumento do pênalti

entrópico. Porém, quando a comparação dos valores das energias é feita usando como referência
o Neq0415 (par Neq0554-Neq0415 na Figura 4.21) há uma diminuição significativa na
afinidade (∆pKd = -0,73). Observou-se que com a substituição do terc-butil pelo CF3 houve a
diminuição na penalidade entrópica (-T∆∆S = -3,03 kcal mol-1), porém a substituição causou
uma grande perda entálpica (∆∆H = 4,02 kcal mol-1).
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A diferença pode ser atribuída a uma mudança na eletronegatividade do anel
heterocíclico que reduz a capacidade de ligação de hidrogênio do N devido a um efeito retirador
de elétrons.90 Além do efeito observado no anel heterocíclico, o flúor, ao contrário de outros
halogênios, não participa de interação do tipo σ-hole e suas interações são repulsivos na
natureza, especialmente para CF3.89-91 As substituições mostraram uma conservação na
variação da energia. Um exercício perspectivo leva a sugerir que um composto com os seguintes
substituintes 1B, 2B e 3E apresente um valor de afinidade melhor que os análogos Neq0414 e
Neq0415.
O caso do Neq0415 mostrou uma particularidade. Embora fora observado um grande
aumento na afinidade com relação do Neq0409 (∆pKd = 0,83), era esperado que houvesse um
efeito aditivo quando se incluiu os substituintes 2B e 3F, porém quando comparado com o
Neq0414, o Neq0415 apresentou uma pequena diminuição na afinidade (∆pKd = -0,07).
Ainda com relação as substituições em P2 e P3, temos o Neq0568. Ele foi sintetizado
com os substituintes 2E e 3F e apresentou um aumento de 1,00 unidade de log em pKd com
relação ao composto prototípico Neq0409. Esse aumento elevado é traduzido energeticamente
em afinidade de interação elevada (∆∆G = -1,36 kcal mol-1) e entropicamente dirigida (∆∆H =
0,18; -T∆∆S = -1,54 kcal mol-1). Estes resultados sustentam a hipótese de que 2E apresenta uma
melhor acomodação em S2 e menos contatos desfavoráveis dentro do sub-sítio, resultando em
uma diminuição da penalidade entrópica.
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Figura 4.21. Ciclo termodinâmico usado para ilustrar o efeito das substituições em P1 e P2

Fonte: Autoria própria

4.3.4.1.3 Inibidores com substituição tripla

Dos 16 compostos estudados, apenas o Neq0569 continha três substituições. Ele tem
1B, 2E e 3F em P1, P2 e P3 e mostrou a maior constante de afinidade de toda a série. A Figura
4.22 mostra o ciclo termodinâmico que fornece uma melhor visualização das modificações
gradativas no Neq0409, originando o Neq0569. Pode-se, através do ciclo, observar que a
variação das energias da interação é conservada ao passo que são realizadas as substituições
nas regiões de P1 à P3. Interessantemente, todas as substituições realizadas para a obtenção do
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Neq0569 foram positivas em termos da energia livre de Gibbs de interação. A inclusão do 2E,
como discutido logo acima, proporcionou em um aumento da contribuição entrópica e por fim,
quando inserido 1B, já era esperado o melhoramento da afinidade, que de fato foi observado.
Figura 4.22. Ciclo termodinâmico das substituições em P1, P2 e P3

Fonte: Autoria própria

4.3.5 Estudo da afinidade da cruzaína mutante pelo Neq0569

Inicialmente, foi realizada a expressão da cruzaína mutante C25S no presente projeto.
No entanto, após uma série de discussões, foi estabelecida a hipótese que o átomo de O do
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resíduo da Ser25 pudesse provocar um deslocamento do carbono da nitrila. Com isso, o aluno
de doutorado Jean Francisco Rosa Ribeiro estabeleceu o procedimento de expressão de uma
outra forma mutante da cruzaína: a C25A. Onde a cisteína catalítica é substituída por uma
alanina, assim o provável efeito estereoquímico provocado pelo átomo de O é evitado.
Para os estudos de afinidade com a proteína mutante, foi levado em consideração que o
valor de Kd experimentaria um aumento drástico em sua magnitude (saindo de uma escala subnanomolar para baixo micromolar). Feita tal consideração, o experimento foi planejado de
acordo com a descrição na seção 3.2.5, e o ligante estudado foi o Neq0569, por ser o composto
com menor valor de Kd (27 nM ou pKd = 7,57).
Infelizmente o experimento mostrou problemas devido à redução pronunciada do valor
da afinidade, tornando a reprodutibilidade complexa. Abaixo segue o resultado obtido.
Figura 4.23. Gráficos dos experimentos de afinidade da C25A pelo Neq0569

Fonte: Autoria própria

A Tabela 4.9 mostra os valores dos parâmetros termodinâmicos da interação entre a
C25A e o Neq0569. Podemos observar um enorme erro para os valores de Ka e Kd. No entanto,
foi possível apontar a existência de interação (Figura 4.23).
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Tabela 4.9. Valores dos parâmetros obtidos pela ITC para a interação entre a cruzaína C25A e o Neq0569

ID

n

∆G

∆H

-T∆S

Ka

Kd

mol

kcal mol-1

kcal mol-1

kcal mol-1

M-1

µM

1,12

-7,50

-1,03

6,47

4,64e5

4,75

±

±

±

±

±

±

0,17

0,56

0,16

0,42

3,43e5

3,51

Neq0569

Fonte: Autoria própria
Os valore descritos na tabela foram obtidos pela média dos experimentos realizados duplicatas, bem como
o desvio padrão dos mesmos

De forma qualitativa, os resultados acima mostram uma redução de 176 vezes na
afinidade da C25A pelo Neq0569. Tal resultado explicita a importância da ligação covalente
reversível. Outro ponto que chama a atenção é a inversão na energética da interação, passando
de entalpicamente dirigida para entropicamente dirigida (Figura 4.24).
Figura 4.24. Assinatura Termodinâmica do complexo Neq0569-W.T. e Neq0569-C25A

Fonte: Autoria própria
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Com base nesses resultados, novos inibidores da cruzaína serão propostos e sintetizados
e testados com o objetivo de validar a hipótese de que a assinatura termodinâmica pode ser
empregada prospectivamente na gênese planejada de fármacos.
A busca por substituições que promovam a diminuição da penalidade entrópica será
priorizada. Otimizações na efetividade da contribuição entálpica deverá ser levada em
consideração. Os estudos da interação da proteína mutante com as nitrilas foram iniciados,
porém há a necessidade de otimizar o procedimento experimental para a redução do erro nos
valores de Ka e, consequentemente, Kd.
O programa AFFINImeter recentemente apresentou a implementação do tratamento
cinético das curvas de titulação isotérmica da interação (KinITC).92 Uma abordagem diferente
da usual, onde os picos são tratados individualmente fornecendo dois parâmetros extremamente
valiosos: kon e koff. A razão de koff sobre kon é igual ao Kd. Com essa descrição cinética é possível
determinar o tempo de residência do inibidor no sítio ativo da enzima, e assim modular, não
apenas a afinidade da enzima pelo inibidor, bem como quanto tempo a enzima permanece
inibida. As dipeptidil-nitrilas estudadas nesta tese foram avaliadas através do AFFINImeter,
porém é necessária uma validação ortogonal (SPR por exemplo) para que os resultados possam
ser credenciados ou descartados.
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A Doença de Chagas, mesmo transcorrido mais de 100 anos de sua descrição completa
por Carlos Chagas, ainda não possui um tratamento adequado e eficaz. Na última década
diversos grupos de pesquisa têm se dedicado ao descobrimento de compostos com
características antichagásicas em potencial. Atualmente, a Iniciativa para Medicamentos de
Doenças Negligenciadas (DNDi) mostra uma preocupação para o desenvolvimento de novos
medicamentos para a Doença de Chagas e também o desenvolvimento de formulações de uso
pediátrico, afinal, cerca de 5 % das crianças infectadas morrem na fase aguda da doença. Além
da busca por novos compostos com propriedade tripanossomicida, existe ainda a estratégia de
reposicionamento de fármacos que tem hoje como seu composto mais avançado o Fexinidazol.
Inicialmente, as maiores dificultadas encontradas para estudos de ITC a limitação da
técnica frente ao intervalo de afinidade dos inibidores e a forma de obtenção da enzima. Usando
procedimentos de expressão em meio de autoindução mínima, foi obtida a enzima cruzaína
selvagem e a proteína mutante em quantidade suficiente para que fossem iniciados os estudos
de afinidade através da ITC. Com a aplicação da síntese orgânica medicinal, foi sintetizada uma
série de inibidores da classe dipeptidil-nitrilas com intervalo de inibição de subnanomolar a alto
micromolar.
O uso da ITC para estudos de afinidade mostrou-se totalmente eficaz e 16 dipeptidilnitrilas foram avaliadas. Este estudo explorou o papel da energética da interação como uma
ferramenta de diagnóstico para delinear os diferenciais na assinatura termodinâmico, e assim
quantificar a afinidade dos inibidores da cruzaína em função das contribuições entálpicas e
entrópica através de modificações graduais no composto prototípico Neq0409.
Foi possível determinar, pela primeira vez, o perfil termodinâmico para inibidores
covalente reversíveis da cruzaína. Após os estudos de afinidade por meio da ITC, observou-se
que as dipeptidil-nitrilas apresentam uma característica entalpicamente dirigida, o que era
esperado devido à possibilidade da formação de uma ligação covalente entre a Cys25 da
cruzaína com o grupo nitrila do ligante. A série mostrou um comportamento de compensação
entálpica-entrópica e correlação entre a afinidade (pKd) e potência (pKi).
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Estudos de pares para avaliação da variação relativa da afinidade (∆∆G) possibilitou
concluir que os melhores substituintes para os grupos em P1, P2 e P3 foram ciclopropila,
isopropila e terc-butil-N-metil-pirazol.
Quando estudado contra a proteína C25A, o Neq0569 mostrou uma redução de 176
vezes no valor da contate de afinidade, e apresentou uma inversão na energética de interação
passando entropicamente dirigida.
Por fim, mais importante que a determinação do ponto de vista termodinâmico dos
melhores substituintes das três posições das dipeptidil-nitrilas, foi o desenvolvimento de um
procedimento confiável e robusto que pode ser transposto para outras cisteíno proteases, a
possibilidade de uma caracterização complementar dos processos de interação bimolecular e
validação ortogonal dos estudos cinéticos realizados no NEQUIMED/IQSC/USP.
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APÊNDICE A – Modelo de ajuste usado pelo programa Origin 7.0 para a
obtenção dos parâmetros termodinâmicos da interação
entre macromolécula e ligante

Equação de ajuste aplicado pelo MicroCal Origin 7.0 para conjunto único de sítios
idênticos (Single set sites).80
Parâmetro

Descrição

K

Constante de interação

n

Fração molar

[M]

Concentração livre da macromolécula no volume ativo

Mt

Concentração total da macromolécula

[X]

Concentração livre do ligante no volume ativo

Xt

Concentração total do ligante

V0

Volume ativo

Θ

Fração de sítios ocupados pelo ligante

∆H

Variação da entalpia de interação do ligante

Fonte: Autoria própria

Equação A.1.

Equação A.2.

2

= 3452)[6]

7$ = [7] + Θ#$

As equações acima são combinadas resultando em:
Equação A.3.
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O calor (Q), medindo dentro da cela de amostra, pode ser descrito em função de V0 e
Θ, da seguinte forma:

> = Θ∆ ?@

Equação A.4.

resolvendo a Equação A.3 em Θ e substituindo na Equação A.4, tem-se:

Equação A.5.

> = #$ ∆ ?@ ⁄2 C1 +

6;

' ;

+

4

'< ;

− DE1 +

6;

' ;

+

4

'< ;

9

G6

F − ' ;H
;

A Equação A.5 é aplicada para definir o valor de Q apenas contido dentro da cela de
amostra. Ela é aplicada para cada injeção i provendo o valor de Q(i). Como mencionado na
seção, o volume excedente não é componente de Q, no entanto é aplicada uma equação de
correção (∆Q(i)).
Equação A.6.

∆>3&) = >3&) +

%AI J3I) KJ3ILM)
AB

:

9

= − >3&54)

O programa Origin7.0 aplica a seguinte rotina para a determinação do ajuste: (i) “chute
inicial” dos parâmetros n, K e ∆H; (ii) cálculo dos valore de ∆Q(i) para cada injeção e
comparação com o calor medido para a injeção correspondente; (iii) aplicação do modelo de
Marquardt padrão para otimização dos valores de n, K e ∆H; (iv) iteração do procedimento (iii)
até que haja convergência dos valores dos parâmetros ajustados.80
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APÊNDICE B – Gráficos dos experimentos realizados

Gráficos dos experimentos em diferentes tampões

Figura B.1. Gráficos dos experimentos em diferentes tampões Acetato, Citrato, BisTris e MES
(respectivamente)

Fonte: Autoria própria
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Gráficos dos experimentos em diferentes temperaturas

Figura B.2. Gráficos dos experimentos a 15 ºC

Fonte: Autoria própria

Figura B.3 Gráficos dos experimentos a 20 ºC

Fonte: Autoria própria
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Figura B.4. Gráficos dos experimentos a 25 ºC

Fonte: Autoria própria

Figura B.5 Gráficos dos experimentos a 30 ºC

Fonte: Autoria própria
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Figura B.6 Gráficos dos experimentos a 37 ºC

Fonte: Autoria própria
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Gráficos dos experimentos de interação da cruzaína e as dipeptidil-nitrilas

Figura B.7. Gráficos dos experimentos do Neq0409

Fonte: Autoria própria

Figura B.8. Gráficos dos experimentos do Neq0413

Fonte: Autoria própria
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Figura B.9. Gráficos dos experimentos do Neq0414

Fonte: Autoria própria

Figura B.10. Gráficos dos experimentos do Neq0415

Fonte: Autoria própria
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Figura B.11. Gráficos dos experimentos do Neq0419

Fonte: Autoria própria

Figura B.12. Gráficos dos experimentos do Neq0533

Fonte: Autoria própria
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Figura B.13. Gráficos dos experimentos do Neq0537

Fonte: Autoria própria

Figura B.14. Gráficos dos experimentos do Neq0544

Fonte: Autoria própria
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Figura B.15. Gráficos dos experimentos do Neq0551

Fonte: Autoria própria

Figura B.16. Gráficos dos experimentos do Neq0552

Fonte: Autoria própria
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Figura B.17. Gráficos dos experimentos do Neq0554

Fonte: Autoria própria

Figura B.18. Gráficos dos experimentos do Neq0568

Fonte: Autoria própria
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Figura B.19. Gráficos dos experimentos do Neq0569

Fonte: Autoria própria

Figura B.20. Gráficos dos experimentos do Neq0570

Fonte: Autoria própria
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Figura B.21. Gráficos dos experimentos do Neq0575

Fonte: Autoria própria

Figura B.22. Gráficos dos experimentos do Neq0577

Fonte: Autoria própria
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