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Resumo  

VILELA, A. F. L. Co-imobilização das enzimas acetilcolinesterase e β-secretase1: 

estudos de condições para triagem de ligantes. 2017. 130f. Tese de doutorado – 

Faculdade Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

2017 

 

As enzimas, acetilcolinesterase (AChE) e β-secretase1 (BACE1), são alvos validados 

para o tratamento da Doença de Alzheimer (DA) uma vez que atuam no sistema nervoso 

central contribuindo para o avanço da doença. Neste contexto, o interesse por inibidores 

destas enzimas e a busca por ensaios enzimáticos seletivos e eficazes tem importância 

crucial. Neste trabalho é descrito o desenvolvimento de metodologias on-line, em 

capilares de sílica fundida, e off-line, em esferas de agarose para triagem de ligantes 

envolvendo as enzimas AChE e BACE1 via imobilização e co-imobilização por ligação 

covalente. Nos métodos on-line, a imobilização da BACE1 e a co-imobilização das 

enzimas AChE e BACE1 em capilares de sílica fundida foram realizadas via ligação 

amino-glutaraldeído e as atividades das enzimas foram monitoradas on-line por 

cromatografia líquida de alta de eficiência e espectrometria de massa (CLAE-EM) 

através da medida das massas correspondentes aos produtos das clivagens enzimáticas. 

Nestes, foram possíveis se determinar os parâmetros cinéticos para as enzimas 

imobilizadas como; variações de pH e temperatura, as constantes cinéticas (KMap) e 

validação com inibidores padrão. Ressaltando também a aplicação na triagem de uma 

coleção de oito compostos sintéticos com identificação de dois compostos e a 

caracterização dos mesmos. Nos métodos off-line, a imobilização da AChE e da BACE1 

em suportes de agarose foram realizadas partindo de diferentes tipos de ligação com 

grupos nucleófilos previamente ligados ao suporte. Os diferentes suportes de agarose 

com a AChE imobilizada foram estudados usando o propionato de p-nitrofenil como 

substrato por meio da medida da absorbância do produto formado p-nitrofenol a 348 

nm. O sistema com a enzima imobilizada agarose-trietilamina-AChE (agarose-TEA-

AChE) ótimo foi utilizado para validação do método para triagem de ligantes com o 

inibidor padrão sendo determinado os parâmetros cinéticos e termodinâmicos de 

inibição, tais como; potência inibitória (IC50), constante de inibição (Ki) e constante de 

dissociação (KD). Já para a enzima BACE1, a atividade enzimática foi monitorada por 

fluorescência a λem= 495 nm (λex= 395 nm) utilizando o substrato IV, sendo possível a 

seleção do melhor método para imobilização da BACE1. Em ambos os métodos, on-line 

e off-line, a imobilização foi eficiente refletindo na atividade de cada enzima após o 

processo. Os métodos para triagem desenvolvidos neste trabalho são inéditos para 

ambas as enzimas e reportam grandes avanços comparados aos ensaios já consolidados, 

uma vez que a co-imobilização contribuiu para a construção de um modelo de triagem 

inovador, sendo possível a avaliação das interações específicas de um ligante contra 

dois alvos biológicos em um mesmo sistema (CLAE-EM) automatizado. Ressaltando 

também que os métodos com a AChE e BACE1 em duas matrizes distintas forneceram 

modelos de ensaios com formatos diferentes que podem ser aplicados de acordo com as 

ferramentas analíticas disponíveis, desde as mais simples como espectrofotometria no 

UV-Vis, fluorescência, aos mais sofisticados e automatizados como CLAE-EM. 

 

Palavras chave: co-imobilização de enzimas. acetilcolinesterase. β-secretase1. triagem 

de ligantes. Doença de Alzheimer. 
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Abstract 

VILELA, A. F. L. Co-immobilisation of enzymes acetylcholinesterase and β-

secretase1: study of conditions for screening ligands. 2017. 130f. 

Tese de doutorado – Faculdade Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, 2017 

 

The enzymes, acetylcholinesterase (AChE) and β-secretase1 (BACE1), are targets 

validated for the treatment of Alzheimer's Disease (AD) because they act in the central 

nervous system contributing to the disease advance. In this context, the interest in 

inhibitors of these enzymes and the search for selective and effective enzymatic assays 

is of crucial importance. This work describes the development of on-line 

methodologies, in fused silica capillaries, and off-line in agarose beads for screening 

ligands involving the AChE and BACE1 enzymes via immobilization and co-

immobilization by covalent attachment. In the on-line methods the immobilization of 

BACE1 and co-immobilization of AChE and BACE1 enzymes in fused silica capillaries 

were performed via amino-glutaraldehyde bonding and the enzyme activities were 

monitored on-line employing high performance liquid chromatography and mass 

spectrometry (HPLC-MS) by measuring the masses corresponding to the products of the 

enzymatic cleavages. In these enabled the determination of kinetic parameters for 

immobilized enzymes such as; pH and temperature variations, kinetic constants (KMap) 

and validation with standard inhibitors. Also, the application in the screening of a 

collection of eight synthetic compounds with identification and characterizations of two 

compounds was carried out. In the off-line methods, the immobilizations of AChE and 

BACE1 on agarose supports were performed through different types of binding with 

nucleophilic groups previously attached to the support. The different active-agarose 

supports with immobilized AChE were studied using p-nitrophenyl propionate as 

substrate by measuring the absorbance of the product formed p-nitrophenol at 348 nm. 

The system with the immobilized enzyme optimal agarose-triethylamine-AChE 

(agarose-TEA-AChE) was used for validation of the method for screening ligands with 

the standard inhibitor being determined the kinetic and thermodynamic parameters of 

inhibition, such as; inhibitory power (IC50), inhibition constant (Ki) and dissociation 

constant (KD). For BACE1 enzyme, the enzymatic activity was monitored by 

fluorescence at λem = 495 nm (λex = 395 nm) using the substrate IV, and it was possible 

to select the best method for immobilization of BACE1. In both methods, both on-line 

and off-line, the immobilizations procedures were efficient reflecting on the activity of 

each enzyme after the process. The screening methods developed in this work are 

unprecedented for both enzymes and represent an improvement to the already 

consolidated screenings assays, because the co-immobilization contributed to the 

construction of an innovative screening model, being possible the evaluation of the 

specific interactions of a ligand against two biological targets in the same automated 

system. It is worth emphasizing that the AChE and BACE1 methods in two different 

matrices have provided models of assays in different format that can be applied 

according to the available analytical tools, from the simplest ones such as UV-Vis 

spectrophotometry, fluorescence, to the automated systems such as HPLC-MS. 

 

 

Keywords: co-immobilization of enzyme. acetylcholinesterase. βsecretase1. screening 

inhibitors. Alzheimer’s disease. 
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1. Fundamentos teóricos 

As enzimas são catalisadores biológicos que aceleram vários processos celulares 

através da diminuição da energia de ativação. Elas apresentam propriedades únicas 

como especificidade e seletividade, operam sob condições amenas de temperatura, 

pressão e pH, não são tóxicas, e podem ser reguladas através de ativadores e/ou 

inibidores. Todas estas características lhes conferem seu elevado potencial de aplicação 

[1, 2]. 

A grande demanda do mercado industrial aliada aos crescentes avanços no 

entendimento da etiologia das doenças faz com que suas funções sejam desejadas de 

modo contínuo e estável. No entanto, suas limitações operacionais relacionadas a baixa 

estabilidade e vida útil em armazenamento a longo prazo impedem seu uso e/ou tornam 

seu custo elevado. Assim sendo, na tentativa de superar estas limitações, técnicas de 

imobilização de enzimas surgem como alternativa para estudos in vitro. [3-6] 

Uma aplicação promissora é o uso de metodologias com enzimas imobilizadas na 

pesquisa racional de novos fármacos [7], uma vez que a cura ou tratamento de diversas 

doenças são muitas vezes realizados por inibição seletiva de enzimas que estão 

envolvidas em processos celulares nos organismos infecciosos. [1, 8-10].  

Esta é uma área de aplicação que vêm recebendo destaque, desde o início da 

década de 90, com o desenvolvimento dos primeiros IMER (Immobilized Enzyme 

Reactors), até os dias atuais, com a grande disponibilidade de recursos tecnológicos e 

conhecimento do genoma humano que auxiliam no entendimento e mapeamento do sítio 

ativo das enzimas contribuindo na síntese de moléculas que atuem contra um alvo 

patogênico [1, 7].  

O paradigma para a descoberta de um fármaco é multidisciplinar e constituído por 

várias etapas ou estágios. Este preconiza que as informações funcionais das moléculas 

que são identificadas como possíveis candidatas devem ser reunidas e validadas para 

produzir a eficácia desejada em alvos clinicamente relevantes. Portanto é fundamental o 

uso de bioensaios robustos para a identificação e caracterização de novos “hits”. 

Deste ponto de vista e aliada a grande disponibilidade de instrumentos analíticos 

com elevada sensibilidade, é necessário o desenvolvimento de métodos/modelos de 

bioensaios que possam identificar ligantes de uma maneira efetiva e precisa, 

corroborando com a resposta em ensaios in vivo. 
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Considerando a importância desta temática, este trabalho consistiu do 

desenvolvimento de metodologias com as enzimas acetilcolinesterase (AChE) e β-

secretase1 (BACE1) imobilizadas e sua aplicabilidade na triagem de ligantes. Estas 

enzimas selecionadas são consideradas cruciais na patologia da doença de Alzheimer 

(DA), uma doença ainda sem cura, e, portanto, esforços para a descoberta de novos 

tratamentos devem ser realizados a fim de alterar o curso da doença e beneficiar os 

portadores desta demência. Portanto, a contribuição dos grupos de pesquisa nas 

diferentes etapas que envolvem o desenvolvimento de um novo fármaco é muito 

importante. 

A seguir, são descritos os conceitos teóricos principais envolvidos neste trabalho. 

 

1.1 Métodos para imobilização de enzimas 

A imobilização de uma enzima é o processo pelo qual um catalisador homogêneo 

pode ser convertido em um catalisador heterogêneo, ou seja, processo pelo qual a 

enzima está em uma fase distinta da fase onde o seu substrato está presente [11].  

Os benefícios da utilização da catálise heterogênea com enzimas são diversos 

dentre eles; a reutilização, resultados reprodutíveis, aumento da estabilidade da enzima 

frente a ambientes não convencionais como agentes desnaturantes (solventes orgânicos 

e variações bruscas de temperatura), e facilidade de separação do meio reacional [3, 4]. 

Os métodos para retenção das enzimas em um suporte são constituídos 

basicamente de duas formas [8, 12], elas podem ser imobilizadas no interior de um 

suporte através de encapsulação ou aprisionamento, e, imobilizadas na superfície interna 

de um suporte por ligações covalentes e/ou não covalentes. Também, podem ser 

imobilizadas entre si, através de ligações cruzadas, sem a presença de um suporte, 

formando uma enzima insolúvel [5, 13]. A figura 1 ilustra genericamente tais métodos. 

 

 

  



F u n d a m e n t o s  t e ó r i c o s  | 3 

 

 

Figura 1. Ilustração dos métodos de imobilização para enzimas. 

 

 

A ligação das enzimas na superfície do suporte por ligações não-covalentes e 

covalentes, se baseia nas interações físicas e químicas entre eles. 

Os métodos não covalentes podem ser subdivididos em adsorção física, iônica, e 

quelação com metal [14]. Estes envolvem interações reversíveis, são governados por 

interações fracas como, forças de Van der Waals, interações hidrofóbicas, e/ou ligações 

de hidrogênio. 

Na adsorção física, a enzima é retida na superfície do suporte através das forças de 

Van der Waals. Na adsorção iônica, a interação da enzima com o suporte ocorre através 

das cargas opostas presentes em ambos e são regidas por interações eletrostáticas. A 

adsorção por quelação com metal consiste primeiramente na ativação do suporte com 

um agente quelante, seguido da presença de um metal de transição, por exemplo, FeCl2 

e TiCl3, e finalmente a enzima, formando um quelato entre a enzima e o suporte. Nestes, 

a atividade da enzima imobilizada é alta porque provoca pouca/ou nenhuma distorção 

da estrutura da enzima, é um processo simples e econômico e o suporte pode ser 

regenerado. Mas, muitas vezes ocorre a dessorção da biomolécula devido à natureza 

fraca da ligação [14]. 

Já no método por ligação covalente, as interações entre enzima e o suporte são 

fortes, e a ligação envolve reação química entre resíduos de aminoácidos ativos 

presentes na enzima com os grupos funcionais ativos presentes no suporte. 

Normalmente o suporte é pré-ativado antes da imobilização. 

 As ligações covalentes podem ser classificadas em: reações de diazotização (-

N=N-), formação de ligação amida (-CO=NH-), alquilação (-CH2-NH-), arilação (-CH2-

Métodos para imobilização de enzimas

Aprisionadas Encapsuladas

Interior suporte

Não-covalente Covalente

Superfície suporte Livre de suporte
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S-), formação de base de Schiff (-CH=N-), amidinação (-CNH-NH-), e troca de tiol (-S-

S-) [15]. 

As reações envolvidas neste caso são irreversíveis, muitas vezes este processo 

estabiliza a enzima imobilizada devido à força da ligação, ou seja, ela não se solta 

facilmente do suporte na presença do substrato e/ou a altas concentrações iônicas, 

evitando assim, a perda da enzima [5]. Todavia, um efeito negativo do acoplamento 

covalente na atividade de uma enzima imobilizada envolve a restrição do acesso ao sítio 

ativo pelo substrato, em função de alterações e/ou distorção desse sítio após a reação. 

No entanto, estas limitações podem ser evitadas através da imobilização da enzima na 

presença do seu substrato ou inibidor, e estes serem posteriormente removidos [16]. 

No interior do suporte, a imobilização pode ser realizada por aprisionamento ou 

encapsulação. A diferença entre os dois métodos está no tipo de matriz formada na 

presença da enzima pelo agente de formação da mesma. 

Por aprisionamento ocorre à formação de uma matriz na presença da enzima por 

meio de agentes de reticulação ou geleificação (poliacrilamida, sol-gel) via processos 

químicos ou físicos [13, 17]. Aqui a enzima tem sua mobilidade dominada pela matriz. 

Já por encapsulação, uma barreira física esférica tipo membrana em torno da 

preparação enzimática é formada através de agentes encapsulantes (alginato, 

polissacarídeos, e quitosana) também por processos químicos ou físicos. As membranas 

devem ser permeáveis ou semipermeáveis permitindo a passagem dos substratos e 

produtos. Neste caso, a enzima fica livre, porém dentro de um espaço restrito [18]. 

As vantagens destes métodos são; inclusão de outras enzimas, proteção contra 

agentes externos microbianos, estabilidade mecânica e térmica, tolerância a solventes 

orgânicos. No entanto, pode ocorrer inativação da enzima por reação radicalar com os 

monômeros, e/ou desnaturação pelo calor durante a formação da membrana ou matriz, 

e/ou polimerização [13]. 

A imobilização por ligação cruzada das moléculas de enzimas, livre de suporte, é 

obtida pelo uso de agentes de intercruzamento, como o glutaraldeído ou dextran-

polialdeído, formando ligações covalentes entre seus grupos amino e a extremidade 

funcional dos agentes [19-21]. Dois tipos de agregados podem ser desenvolvidos, os 

CLECs do inglês (Crosslinked enzyme cristals), ou os CLEAs (Crosslinked enzyme 

agregates). Nos CLECs é necessário a prévia purificação e cristalização da enzima e 

posteriormente a formação da ligação cruzada via agente intercruzante. Já em CLEAs 
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primeiramente a enzima é sujeita a precipitação na presença de agentes desnaturantes e 

depois a formação do agregado. 

Nestes casos, as enzimas podem também ser co-agregadas com outras proteínas 

como a albumina e gelatina ou enzimas. Os agregados imobilizados apresentam alta 

atividade volumétrica por massa, maior pureza e menor interferência e/ ou transferência 

de massa quando comparadas às enzimas imobilizadas em suporte. Seu uso é vantajoso 

em processos que necessitam de altos rendimentos e produtividade [19]. Porém, a perda 

da atividade enzimática pode ocorrer devido à alteração conformacional provocada pelo 

processo de imobilização. 

 

1.1.1 Desenvolvimento de uma metodologia com enzima imobilizada 

Para o desenvolvimento de uma metodologia com enzima imobilizada, além do 

método de ligação, alguns fatores devem ser considerados, como a enzima e o suporte, 

com isto, o processo global pode ser otimizado possibilitando a obtenção de um sistema 

com estabilidade operacional e de armazenamento. Assim, esses dois componentes e 

consequentemente o método de ligação, fornecerão um sistema com propriedades 

químicas, bioquímicas, mecânicas e cinéticas específicos. [15, 16, 22] 

Para a enzima destaca-se a importância das suas propriedades bioquímicas e 

cinéticas. O conhecimento das propriedades bioquímicas permite informações sobre 

estrutura da enzima como; sua massa molecular, unidade (s) monomérica (s), e, 

sequência de aminoácidos (aa) (tanto na estrutura quanto no sítio ativo). Com estas 

informações, o método adequado para a ligação ou adsorção da enzima no suporte 

poderá ser direcionado. 

Em relação aos parâmetros cinéticos como; atividade específica (nº de unidade 

por mg proteína), perfil de pH e temperatura, fornecerão dados sobre a pureza da 

enzima e parâmetros ótimos para o exercício da catálise com eficiência [8, 15]. 

Portanto, todas estas propriedades implicam na conformação da enzima, na velocidade 

de transferência de massa e na reação enzimática do sistema com a enzima imobilizada 

[16]. 

Com relação ao suporte, este é o contribuinte que mais afeta o desempenho da 

enzima após a imobilização. Este é a matriz onde ocorre a ligação, e por esta razão, a 

estrutura química do suporte deve possuir grupos reativos capazes de favorecer a 

ligação da enzima e também ser livre de impedimento estérico. Assim, a acessibilidade 
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do substrato ao sítio ativo da enzima contribuindo também na manutenção da estrutura 

terciária da enzima [22]. 

Previamente à seleção deste, é importante serem analisadas criteriosamente suas 

propriedades físicas e químicas, e para além a possibilidade de regeneração. Mais 

especificamente, a natureza hidrofílica/hidrofóbica, estabilidade química, mecânica e 

térmica, resistência, composição, tamanho da partícula, diâmetro, área superficial e 

volume acessível [16]. 

Generalizando, um suporte adequado para imobilização requer o preenchimento 

de algumas características como: 1) Apresentar área superficial suficiente permitindo a 

imobilização da enzima em quantidades significativas. Por exemplo, suportes porosos 

(grande área superficial) e não-porosos (baixa área superficial); 

2) A natureza hidrofílica/hidrofóbica, que prediz a sua afinidade pela água. 

Suportes hidrofílicos permitem boa difusão do substrato melhorando a atividade e 

estabilidade das enzimas, ao contrário dos hidrofóbicos; 

3) A composição química, ou seja, a presença de grupos funcionais que possam 

permitir a ligação da enzima (covalente/não-covalente), e/ou que possam ser facilmente 

ativados e/ ou modificados previamente à imobilização; 

4) Apresentar resistência mecânica e ao escoamento durante e após a 

imobilização. Permitir o uso de filtração, agitação, centrifugação quando necessário, 

bem como, variações na temperatura. Além da resistência a altas vazões quando se 

utiliza sistemas a altas pressões; 

5) Os grupos reativos envolvidos na imobilização devem ser estáveis para permitir 

a reutilização do suporte enzimático, impedindo interações inespecíficas (secundárias). 

A figura 2 esboça a classificação dos suportes e alguns exemplos dos mais 

utilizados. 
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Figura 2. Classificação dos suportes para imobilização para enzimas. 

 

 

Os orgânicos naturais são amplamente utilizados uma vez que apresentam 

compatibilidade com as enzimas/proteínas. Os inorgânicos são mais utilizados em 

indústrias devido à alta resistência mecânica e estabilidade térmica [12]. 

Cabe destacar também, que os suportes podem ser modificados através do uso de 

agentes modificadores previamente à imobilização. Assim, se obtêm uma variedade de 

suportes visando à melhoria da interação da enzima aumentando o fator de estabilização 

do sistema final [14, 23, 24]. 

Entre os agentes modificadores destaca-se o glutaraldeído, um agente 

extremamente reativo e amplamente empregado, tanto como um agente de ligação 

cruzada quanto como um espaçador [24-26]. Também podem ser utilizadas as aminas, 

etilenodiamina (EDA), trietilamina (TEA), devido à sua capacidade de formar ligações 

de hidrogênio. E, polímeros como polietilenoimina (PEI) [27]. Os modificadores de 

suportes de sílica também merecem destaque, o aminopropiltrietoxisilano (APTES), 

mercaptopropiltrietoxisilano, etc. E, os ácidos carboxílicos de cadeia longa, por 

exemplo, o ácido eurúcico e os tióis como; octanotiol, ambos utilizados para aumentar a 

cadeia hidrofóbica do suporte [28]. 

Diante todas estas possibilidades e descrição dos métodos de ligação, as vantagens 

e desvantagens devem ser consideradas em cada caso em específico, e, a seleção 

adequada depende também da aplicação e formato do sistema com a enzima imobilizada 

[22]. 

Suportes para 
imobilização de 

enzimas

Orgânicos

Naturais

Polissacarídeos; 
celulose, agarose, 

quitina, 

Proteínas; colágeno, 
albumina, 

Sintéticos

Poliestireno, 
poliacrilatos, 

polivinílicos, nylon

Inorgânicos

Minerais

Areia, betonita, 
pedra-Pome

Fabricados

Vidro e sílica , 
cerâmica, 
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A combinação de métodos é frequentemente utilizada para melhorar a atividade e 

estabilidade da enzima [23, 29, 30]. Caso haja mais de um alvo de interesse, a co-

imobilização pode ser aplicada. 

 

1.1.2 Co-imobilização de enzimas 

A co-imobilização é a retenção de duas ou mais enzimas em um mesmo suporte 

ou ligadas entre si, formando sistemas multi-enzimáticos. A criação destes sistemas 

possibilita a mimetização de um ambiente celular, no qual as enzimas atuam em um 

ciclo de reações (dentro de um compartimento) para a manutenção da vida na célula 

[31, 32]. Deste modo, esta abordagem pode ser considerada como modelo in vitro para 

processos celulares. 

A co-imobilização normalmente é realizada para enzimas que atuam com 

cooperatividade, fornecendo sistemas que melhoram ou aumentam a eficiência de uma 

das enzimas pela geração do seu substrato, com isto, os processos que tradicionalmente 

eram realizados em várias etapas são reduzidos a uma única etapa [33]. Também pode 

ser usada para eliminação de subprodutos indesejados de uma reação enzimática [34]. 

Ou para combinação de vários biocatalisadores para a síntese de produtos, reciclagem 

de cofatores [31], ou biossensores para detecção/diagnóstico de doenças [35], etc. 

Portanto, o desenvolvimento destes sistemas multi-enzimáticos co-imobilizados é 

altamente interessante do ponto de vista ambiental e econômico. 

A construção do sistema envolve a imobilização separada ou em conjunto das 

enzimas na matriz selecionada, e também abrange diferentes métodos de imobilização. 

Assim sendo, a co-imobilização pode ser realizada de maneira randômica ou sequencial, 

por afinidade, específica e livre de suporte. Randômica (figura 3a), consiste na 

imobilização aleatória das enzimas sobre o suporte. Os métodos empregados são; por 

aprisionamento em matriz sólida como o sol-gel, ou também através de interações 

covalentes, iônicas, e/ou hidrofóbicas. O mais comum é o uso do método covalente 

utilizando o suporte previamente ativado com glutaraldeído ou epóxido e ligação via 

grupo(s) amino das enzimas [36]. 

A co-imobilização sequencial (figura 3b), envolve a retenção das enzimas no 

suporte baseado nos mesmos princípios da randômica, porém com controle da sequência 

em que as enzimas são ligadas. Este modo é frequentemente utilizado envolvendo 

enzimas cooperativas simulando um sistema de reações em cascata. A co-imobilização é 

realizada com a ligação da primeira enzima de interesse, e a partir daí a segunda, e na 
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sequência as demais. Para isto, a enzima e o suporte são pré-funcionalizados, a enzima 

pelos seus grupos amino [37] e o suporte por epóxidos, glutaraldeído, e /ou polímeros 

[37, 38]. 

Por afinidade (figura 3c), o processo acontece através da prévia ligação ao suporte 

de um ligante de afinidade, assim as enzimas são ligadas ao suporte de acordo com a 

afinidade pelo ligante adicionado, criando assim domínios químicos diferentes para 

cada enzima. Este modelo de co-imobilização é usado para desenvolvimento de 

sistemas de DNA-proteínas para aplicações analíticas (análise de ácidos nucleicos, e 

proteínas) e sistemas nanoestruturados para aplicações biomédicas [39]. Nestes 

sistemas, o DNA é funcionalizado através de grupos tiol e a proteína/enzima através dos 

grupos amino e/ ou sulfidrila. 

A co-imobilização pode ser também específica (figura 3d). Nesse caso, a 

imobilização acontece através de um sítio de ligação na enzima a um sítio do suporte. 

Por exemplo, o resíduo de cisteína da enzima ligado ao grupo maleimida previamente 

adicionado no suporte. Ou, os aminoácidos das enzimas sofrem modificação provendo 

grupos de aminoácidos não naturais para a ligação específica no suporte. 

O princípio desta técnica visa uma imobilização uniforme por um único ponto da 

enzima. Método muito utilizado para enzimas que contém resíduos de lisina no sítio 

ativo. 

E, finalmente, têm-se a co-imobilização de enzimas livre de suporte (figura 3e), 

como descrito anteriormente, através de agentes de intercruzamento com formação de 

“combi-CLEACs” [40].  

Portanto, o método e a forma de conduzir a co-imobilização direciona a 

localização da enzima no suporte possibilitando variações no design do sistema 

dependendo da aplicação desejada. 

A preparação destes sistemas com múltiplas enzimas é desafiadora, uma vez que 

requer a otimização específica de cada componente do sistema; enzimas, suporte, e 

método de ligação, de modo a preservar a atividade catalítica de todas as enzimas 

envolvidas, e fornecer uma estabilização operacional global. 
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Figura 3. Abordagem química para co-localização de sistemas multienzimáticos co-

imobilizados. a) Randômica, b) sequencial, c) afinidade, d) específica, e) ligação cruzada 

(combi-CLEACs). 

 

 

Fonte: Reproduzido de [36] com permissão Copyright © 2013 Elsevier Ltd. 

 

Após a imobilização e co-imobilização as propriedades das enzimas (seletividade 

e especificidade) apresentarão modificações. Embora, em muitos casos, um efeito 

negativo das propriedades da enzima seja observado, provenientes da distorção da 

estrutura da enzima devido à interação com o suporte, em outros casos, pode ocorrer um 

efeito positivo devido à imobilização. Estes efeitos deverão ser avaliados pós-

imobilização da enzima através da determinação dos parâmetros cinéticos. 

Neste trabalho ambas as técnicas, imobilização e co-imobilização foram 

empregadas visando o desenvolvimento de biorreatores com as enzimas selecionadas 

para serem aplicados na identificação e caracterização de ligantes. Para isto, foi 

utilizado sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) tendo como fase 

estácionária os biorreatores com as enzimas imobilizadas e co-imobilizadas.  

 

1.1.3 Cromatografia de bioafinidade aplicada na triagem de ligantes 

A cromatografia de bioafinidade (CB) é um termo empregado quando se tem um 

agente biológico (proteínas, enzimas, anticorpos) imobilizado em uma matriz e este 
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utilizado como fase estacionária em análises cromatográficas. A separação neste caso é 

baseada pela interação específica entre o agente de ligação e a biomolécula imobilizada 

apresentando alta seletividade, especificidade, reprodutibilidade, e ensaios não 

destrutíveis [41-43]. Neste contexto, a cromatografia de bioafinidade é uma poderosa 

ferramenta para monitorar as interações ligante-proteína, substrato-proteína, inibidor-

proteína, e é uma alternativa promissora para o desenvolvimento de novos métodos para 

triagem de ligantes. 

A construção de um sistema em CB envolve primeiramente a imobilização da 

biomolécula em um suporte que será posteriormente utilizado como fase estacionária no 

sistema CLAE. A imobilização por ligação covalente é a mais indicada em CB devido o 

sistema ser em fluxo evitando-se assim o fenômeno da dessorção. 

Com relação aos suportes utilizados, o capilar tubular aberto de sílica fundida é 

um formato promissor a ser empregado uma vez que possui baixa pressão de volta e 

minimiza interações não específicas [8, 44-46] .Também se utiliza suportes de materiais 

monolíticos baseados; em sílica [47], polímeros orgânicos [48], e os discos monolíticos 

de material polimérico macroporoso (nome comercial: CIM® disk monolithic column) 

[49, 50]. Estes materiais também são vantajosos uma vez que suportam altas variações 

de vazão do sistema CLAE e posuem baixa pressão de volta. 

Várias outras matrizes podem ser utilizadas como suporte; os materiais de sílica 

comum como; octilsílica (C8)[51], octadecilsílica (C18) [52], etc. 

As fases estacionárias contendo as enzimas imobilizadas normalmente são 

denominadas IMER (do inglês: Immobilized Enzymes Reactor), eles são conectados ao 

sistema de CLAE, e a saída da coluna, dependendo do tipo de análise a ser realizada, 

pode ser acoplado a distintos detectores, UV-Vis, fluorescência e EM, ou serem 

utilizados em sistemas de CLAE multidimensional [41]. 

A avaliação dos IMER ou biorreatores em ensaios para triagem de ligantes pode 

ser realizada de duas maneiras [53]. Primeira, o monitoramento da capacidade do 

ligante em modular a atividade biológica da biomolécula imobilizada [54, 55], e 

segunda, monitoramento da afinidade do ligante pela biomolécula imobilizada [56]. 

Os ensaios que envolvem a técnica cromatográfica podem ser conduzidos através 

de dois modos de eluição, a zonal e a frontal. No modo zonal é realizado injeções de 

pequenas quantidades de amostra, de uma só vez, o perfil de eluição é obtido por zonas 

de acordo com a concentração da amostra injetada, retenção versus tempo de análise. 

No modo frontal, a amostra deve ser injetada continuamente ou estar presente na fase 
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móvel até a completa saturação, o perfil de eluição é obtido com o aumento gradual 

amostra pelo tempo de análise. 

Neste trabalho foi empregado o acoplamento CLAE-EM, sendo este uma 

ferramenta analítica de grande aplicabilidade, pois combina a capacidade de separação 

de diferentes compostos da cromatografia líquida com a capacidade de analisar massas 

da EM. O monitoramento dos biorreatores no sistema CLAE-EM foram baseados na 

atividade das enzimas e a capacidade de modulação dos ligantes nas mesmas por 

eluição zonal. 

O sistema utilizado nos forneceu um ensaio rápido, não destrutível, on-line e 

automatizado, combinando a seletividade e reprodutibilidade da biomolécula 

imobilizada. 

Segue uma descrição das enzimas empregadas bem como suas funções biológicas. 

 

1.2 As enzimas  

As enzimas selecionadas para estudo neste trabalho foram; a Acetilcolinesterase 

(AChE, EC 3.1.1.7), de duas espécies Electrophorus electricus (AChEee) e human 

recombinant (AChEhu), e a enzima β-secretase1, human recombinant (BACE1, EC 

3.4.23.48). 

 

1.2.1 A enzima acetilcolinesterase 

A enzima AChE, é uma serina-esterase encontrada nas junções neuromusculares e 

nas sinapses cerebrais colinérgicas. A sua atividade está relacionada com a regulação do 

término da transmissão do neurotransmissor acetilcolina (ACh) nas sinapses 

colinérgicas [57]. 

Seu sítio ativo é composto por três resíduos de aminoácidos Serina (Ser), 

Histidina (His) e ácido Glutâmico (Glu), que são determinantes para a manutenção da 

função da enzima (figura 4A). A reação enzimática no sítio ativo ocorre por um 

mecanismo de acetilação-desacetilação. Primeiramente, com a entrada do substrato há o 

ataque nucleofílico à carbonila da ACh pela Ser, formando um intermediário, em 

seguida a His transfere um próton e a ruptura do produto colina acontece. O ciclo da 

reação é fechado com a desacetilação, que também é iniciada como ataque nucleofílico 

provocado pela hidrólise com a água, liberando o ácido acético (figura 4B) [58]. 
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Figura 4. A) Ilustração do sítio ativo da AChE na presença de acetilcolina. B) 

Representação do mecanismo de reação de hidrólise catalisada pela AChE no sítio ativo.  

 

 

Fonte: Reproduzido de [58] com permissão Copyright © 2010, American Chemical Society. 

 

A redução colinérgica no sistema nervoso central causado por um funcionamento 

desordenado da enzima AChE é uma das características reconhecidas da Doença de 

Alzheimer (DA) [57, 59, 60]. A enzima AChE é um alvo validado para a DA uma vez 

que o tratamento sintomático consiste no uso de medicamentos que inibem esta enzima. 

Baseado nesta temática, esta enzima foi selecionada para o desenvolvimento de 

metodologias para triagem de ligantes. A AChEee foi empregada como enzima modelo 

nos estudos devido a sua estabilidade e custo, e a AChEhu utilizada após a prévia 

otimização dos métodos com AChEee por ser de alto custo. 

A AChEee utilizada possui 4 subunidades (tetrâmero) onde cada subunidade 

possui massa molecular de 70 kDa e um sítio ativo, figura 5A. E a AChEhu é um 

dímero de 60kDa e também com um sítio ativo cada subunidade, figura 5B. 

 

Figura 5. Estrutura tridimensional para a AChE. A) Tetrâmero da AChEee. B) Dímero da 

AChEhu. 

 

 

B) Acetilação

desacetilação

A)

A) AChEee B) AChEhu
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Fonte: A) http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId= 1C2O) e B) Fonte: 

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3LII. 

 

1.2.2 A enzima β-secretase1 (BACE1) 

A enzima BACE1, é uma ácido aspártico-protease, também conhecida como 

memapsin-2, ou aspartil protease 2, é constituída de duas subunidades monoméricas 

formando um dímero de aproximadamente 70 kDa [61]. 

 

Figura 6. Estrutura tridimensional para BACE1 (recombinante humana).  

 

 

Fonte: http://www.rcsb.org/pdb/explore/jmol.do?structureId=1FKN&opt=3. 

 

A BACE1, em humanos, é encontrada no cérebro com função importante na 

formação da bainha de mielina em células dos nervos periféricos [62]. Ela inicia a 

clivagem proteolítica da proteína precursora amilóide (APP) na extremidade lumenal da 

membrana celular, formando o fragmento C-terminal que posteriormente é clivado pela 

γ-secretase na extremidade N-terminal gerando o peptídeo amilóide (Aβ peptídeo). 

Seu sítio ativo possui dois ácidos aspárticos, Asp32 e Asp228, no centro da 

estrutura e próximos um do outro, recobertos por abas (flap) hidrofílicas (ativa-amarelo) 

e hidrofóbicas (inativa-azul) que controlam o acesso do substrato ao sítio ativo e o 

configura na geometria correta para a catálise, figura 7. [63]  

 

  

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId


F u n d a m e n t o s  t e ó r i c o s  | 15 

 

 

Figura 7. Estrutura para o sítio ativo da BACE1. 

 

 

Fonte: Reproduzida de [63] com permissão Copyright © 2008 American Society for 

Microbiology. 

 

A catálise enzimática se dá através de um mecanismo ácido-base. A presença de 

moléculas de água no sítio ativo da BACE1 é determinante na função da enzima, bem 

como na sua estabilidade [64]. Figura 8. 

Após a ligação do substrato, o par de Asp livre forma ligação de hidrogênio com 

uma molécula de água. Em seguida, acontece o ataque nucleofílico do oxigênio da água 

na carbonila do substrato peptídico, formando um intermediário tetraédrico, que é 

estabilizado por ligações de hidrogênio com o grupo carboxila da Asp. E, finalmente a 

ruptura da ligação peptídica é acompanhada pela transferência de um próton de Asp 

para o grupo de saída amino, resultando na liberação dos dois produtos, N-terminal e C-

terminal, e a enzima é então restaurada para outro ciclo de catálise.  

A primeira molécula de água é envolvida na proteólise para a formação do 

intermediário tetraédrico, enquanto que a segunda molécula de água estabiliza a 

conformação aba fechada [63, 64]. 
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Figura 8. Representação do mecanismo de reação de hidrólise catalisada pela BACE1 no 

sítio ativo.  

 

 

Fonte: Reproduzido de [64] com permissão da Copyright © 2011, Springer Nature. 

 

Quando há uma clivagem anormal deste Aβ peptídeo, provocada pela BACE1, 

estes se acumulam no tecido extracelular cerebral formando placas (agregados 

insolúveis) que são os responsáveis pela neurotoxicidade da DA. Justificando o uso 

desta enzima para o estudo. 

 

1.3 A doença de Alzheimer (DA)  

A DA
1
 é a forma mais comum de demência associada à perda de memória, 

distúrbios cognitivos, deficiência física e comportamental, atingindo principalmente a 

população idosa [65]. Esta doença pode ser dividida em estágios; inicial 

(assintomático), moderado (pré-demencial), e severo (perda da autonomia e morte) [66-

68]. Embora a aparição mais comum ocorra ao redor dos 60 anos, a incidência da 

doença em pessoas com idade ao redor dos 40 anos, é também observada e, neste caso, 

o fator genético tem um importante papel.  

Com o aumento da expectativa média de vida, a DA tem atraído grande atenção, 

especialmente em países desenvolvidos, pois se observa o aumento de sua incidência. 

De acordo com dados reportados em Alz.Org (2017), nos Estados Unidos, cerca de 5,5 

                                                 

 

1 Descoberta em 1906 pelo médico alemão Alois Alzheimer. 
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milhões americanos são portadores da doença, no Brasil 1,2 milhões de brasileiros, e no 

mundo cerca de 36 milhões de portadores da doença. Estima-se que a partir dos 65 anos, 

1 a cada 10 pessoas serão afetadas, e para além houve um aumento de 89% de mortes 

devido a DA do ano de 2010 a 2014. Portanto, a ausência de tratamentos eficientes para 

a DA constitui um problema de saúde pública global. 

A etiologia da DA é uma síndrome multifatorial, resultante de um conjunto 

complexo de fatores neuroquímicos. Estudos genéticos realizados em humanos e em 

modelos animais transgênicos sugerem que vários eventos desencadeiam um caminho 

patobiológico convergente levando ao mau funcionamento e morte celular. 

Do ponto de vista neuroquímico, o quadro de sinais e sintomas desta doença está 

associado a déficits dos diversos neurotransmissores cerebrais, como a acetilcolina 

(mais importante), a noradrenalina, a serotonima, dopamina e glutamato. Assim, a 

atividade colinérgica no sistema nervoso central encontra-se reduzida em portadores da 

DA [57, 69, 70]. 

Histopatologicamente no cérebro de pacientes portadores da doença observa-se o 

depósito de placas senis e emaranhados neurofibilares, acompanhado por perda massiva 

de neurônios [71, 72]. O peptídeo β-amilóide, produzido por ação de secretases, é o 

principal componente das placas senis, que formam agregados fibrilares não-covalentes 

e insolúveis que se depositam no tecido neuronal implicando na neurotoxicidade da DA 

[73, 74]. Os emaranhados neurofibilares são formados com o acúmulo da proteína tau e 

esta proteína é responsável pela estabilização dos axônios que por sua vez, são 

responsáveis pela formação e manutenção dos contatos neuronais, e consequentemente, 

um mau funcionamento da proteína tau também está relacionado à DA [75, 76]. 

Os tratamentos existentes para a DA podem ajudar com os sintomas cognitivos e 

comportamentais. Os medicamentos para a perda de memória se fundamentam em 

retardar a evolução da doença, diminuir o quadro de sintomas e alterações 

comportamentais. [67] 

A Food and Drug Administration (FDA) aprovou dois tipos de medicamentos, os 

inibidores de Colinesterases (Ch) e a memantina. Os inibidores de ChE são: Aricept 

(Donepezil) aprovado para todas as fases da doença; o Exelon (Rivastigmina) para o 

estágio moderado; e o Razadyne (galantamina) também para estágio moderado. Estes 

prescritos para perda de memória, confusão e problemas de pensamento e raciocínio.  

A memantina (Namenda) e também o Namzaric, que é uma combinação de 

memantina e donepezil, foram aprovados para o estágio severo da DA. Memantina é um 
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antagonista do receptor de glutamato, que está envolvido no processamento, 

armazenamento e recuperação das informações. Este é prescrito para melhorar a 

capacidade de realização das tarefas diárias. 

Até a presente data a DA não tem cura, porém esforços estão sendo realizados 

através de diversas pesquisas buscando novos tratamentos para alterar o curso da doença 

e melhorar a qualidade de vida das pessoas com esta demência. 

Os inibidores de colinesterases demonstraram maior eficiência no tratamento 

clínico na DA. Mas devido à neurotoxicidade da DA, a hipótese amilóide, norteia a 

pesquisa por novas entidades químicas para o tratamento assintomático da doença se 

baseando na intervenção da formação dos agregados insolúveis do Aβ peptídeo, que são 

os responsáveis pelo avanço da doença, morte cerebral, uma vez que estão envolvidos 

no processo neuroinflamatório e na histopatologia geral da DA [77, 78]. Portanto, existe 

um grande interesse também na descoberta de inibidores seletivos para a BACE1. 

Devido a etiologia heterogênea e o envolvimento de diferentes enzimas em sua 

progressão, a modulação de uma única enzima pode não ser suficiente para produzir a 

eficácia desejada. Há também interesse na descoberta de novos fármacos que possam 

atuar em ambas as enzimas os chamados “dual inhibitors” [76, 79-82]. 

Em virtude das poucas alternativas de medicamentos utilizados no tratamento da 

DA, esta pesquisa está voltada no desenvolvimento de métodos capazes de 

reconhecerem compostos com atividade biológica que atinjam os diferentes alvos 

envolvidos. 

Na próxima sessão são apresentadas as metodologias existentes com as enzimas 

AChE e BACE1 imobilizadas e o monitoramento de sua atividade e inibição. 

 

1.4 Métodos com AChE e BACE1 imobilizadas para triagem de ligantes 

 

1.4.1 Métodos com AChE imobilizada 

A AChE, além dos seus substratos naturais os ésteres de colina (acetilcolina, 

butirilcolina), também hidrolisa outros ésteres, tanto naturais como sintéticos, alguns 

exemplos são os ésteres de tiocolina (acetiltiocolina, butiriltiocolina, propioniltiocolina), 

acetato de o-nitrofenil, propionato de p-nitrofenil, etc. Muitos destes compostos foram 

explorados e diferentes estratégias de análise para a atividade e inibição da AChE foram 

descritas envolvendo métodos espectrométricos (UV-Vis, fluorescência, espectrometria 



F u n d a m e n t o s  t e ó r i c o s  | 19 

 

 

de massa-EM), radiométricos, e biosensores [83]. Os mais utilizados são os 

espectrométricos.  

Os ensaios envolvendo UV-Vis normalmente são feitos através de reagentes de 

derivatização, baseados no trabalho de Ellman [84] empregando o substrato 

acetiltiocolina, e Marston [85] através do acetato de 1-naftil. Também pode ser 

realizado por colorimetria empregando um substrato incolor (propionato de p-nitrofenil) 

que após a hidrólise gera um produto amarelo o p-nitrofenol [86]. 

Por fluorescência, é utilizado um substrato que inicialmente não exibe 

fluorescência, e após a hidrólise da enzima, dá origem a um produto fluorescente. Por 

exemplo, o substrato butirato de resorufina que forma um ânion fluorescente após a 

hidrólise [87]. 

Cabe destacar aqui o método desenvolvido por Ellman e colaboradores [84] sendo 

o método mais empregado para o monitoramento da AChE. Em tal método a tiocolina 

formada pela hidrólise enzimática reage com o Reagente de Ellman (ácido 5,5-

ditiobis{2-nitrobenzóico]) formando um ânion amarelo de intensa absorção em 412 nm 

(figura 9). 

Este método é vantajoso devido a sua simplicidade e praticidade, porém apresenta 

resultados falso-positivos, onde a presença de compostos como aldeídos e/ou aminas 

podem reagir com o reagente de Ellman mascarando o resultado de inibição [88]. 

 

Figura 9. Catálise da AChE empregando acetiltiocolina como substrato e posterior 

derivatização com reagente de Ellman. 
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Fonte: Adaptado de Ellman et al. (1961) [84]. 

 

Por espectrometria de massa (EM), o substrato natural da enzima, acetilcolina, 

pode ser utilizado e a massa do produto de hidrólise, colina, é diretamente mensurada 

[89, 90], figura 10. Aqui, não há derivatização contribuindo para eliminação de 

resultados falso-positivos, como no método de Ellman e colaboradores, e também há a 

possibilidade de se obter informações da estrutura dos ligantes avaliados através de 

estudos de fragmentação. 

 

Figura 10. Catálise da AChE empregando aceticolina como substrato e seus valores de 

[M+H]
+
 para detecção no EM. 

 

 

 

A escolha da técnica para a detecção depende da aplicação e consequentemente do 

formato do ensaio.  

Metodologias de imobilização para a AChE em suportes cromatográficos com 

monitoramento através do método modificado de Ellman et al.(1961) por CLAE, foram 

reportados, 1) método de ligação covalente envolvendo grupos amino da extremidade 

N-terminal da enzima via glutaraldeído no suporte em; disco monolítico (CIM) [49, 91], 

e capilar de sílica fundida [45, 55]. 

2) Métodos por ligação covalente entre grupos amino dos resíduos de lisina da 

enzima e grupos epóxidos no suporte em disco monolítico [92, 93]. 

 

Outros trabalhos envolvendo a AChE imobilizada utilizando CLAE-EM foram 

descritos, como; 1) ligação covalente amino-glutaraldeído em capilar de sílica fundida 

[89], 2) ligação covalente amino-glutaraldeído em partículas magnéticas [94], e 3) 

encapsulação via sol-gel em disco monolítico [90]. 

Em Vanzolini et al. (2015) foi desenvolvido um novo modelo de ensaio para a 

AChE “pesca de ligantes em partículas magnéticas”, onde os compostos presente na 

matriz que possuem afinidade pela biomolécula imobilizada permanecem retidos, 

Colina

[M+H]+ 104,0 m/z
Acetilcolina

[M+H]+ 146,0 m/z

+AChE
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enquanto os que não têm ficam na solução do sobrenadante e são eliminados. Após este 

processo, a análise dos compostos, retidos e não retidos são realizados através de uma 

coluna HILIC no sistema CLAE-EM. 

Em ambos os casos citados foram concretizados estudos baseados na atividade da 

enzima utilizando-se o modo deeluição zonal, e a partir disto, calculados os parâmetros 

cinéticos e de inibição para a enzima tais como; constante de Michaelis (KMap), potência 

inibitória (IC50) e constante de inibição (Ki). 

Outras metodologias de imobilização para a AChE em suportes de silicone poroso 

com monitoramento por meio do método modificado de Ellman et al. em 

espectrofotômetro foram publicados, sendo: 1) ligação covalente amida da enzima no 

suporte (silicone poroso) via processo NHS/EDC (N-hidroxisuccinimida/carbodiimida) 

[95]; 2) ligação covalente via reação de aminólise com grupos de ácido carboxílico da 

AChE e grupos amino N-terminal no suporte (silicone poroso) [95]; 3) adsorção física 

da enzima em silicone poroso [96]. Nestes casos, somente foram reportados o sucesso 

da imobilização frente a solúvel e suas possíveis aplicações. 

 

1.4.2 Métodos com BACE imobilizada 

A BACE1 catalisa a hidrólise de peptídeos que mimetizam a sequência da 

proteína precursora amilóide (APP). Os substratos sintéticos disponíveis 

comercialmente com mutação sueca da APP possuem grupos fluoróforos, e então seu 

monitoramento fica limitado a detectores de fluorescência [64], podendo também ser 

utilizado EM [46, 82, 97]. 

A BACE1 cliva os peptídeos com mutação sueca em torno de 10 vezes mais 

rápido que a APP na sua forma nativa, figura 11. A diferença consiste nos resíduos da 

clivagem C-terminal, onde a metionina (Met) é substituída pela leucina (Leu). 

 

Figura 11. Substratos peptídicos para a BACE1, a forma nativa e mutada da APP770. 

 

 

Fonte: Adaptada de [61]. 

APP770 (667-676)

H-Ser-Glu-Val-Lys-Met      Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-OH 
nativa

H-Ser-Glu-Val-Asn-Leu     Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-OH 

Mutação sueca
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O princípio do ensaio por fluorescência pode ser ilustrado como na figura 12. 

Antes da clivagem da enzima o grupo doador (D) transfere sua energia para o supressor 

(A), assim quando a cadeia peptídica é clivada pela BACE1, a fluorescência específica 

do D não é mais suprimida pelo A, e então pode ser medido. O aumento da 

fluorescência está linearmente relacionado com a velocidade de proteólise. 

 

Figura 12. Ilustração dos princípios de transferência de energia de ressonância por 

fluorescência (FRET) clivado pela BACE1. 

 

 

Fonte: Adaptado de [64] 

 

Estes métodos proporcionam ensaios sensíveis e homogêneos, mas apresentam 

desvantagens tais como; a análise por um longo período de tempo (geralmente mais de 1 

h), alto consumo de enzima, variabilidade devido a diferentes lotes e a fonte da enzima. 

Também, na triagem de novos compostos com diferentes entidades químicas, 

interferências podem surgir devido à presença de anéis aromáticos conjugados na 

estrutura dos produtos sintéticos e naturais gerando resultados falso-positivos e falso-

negativos [64, 98].  

Metodologias com a BACE1 imobilizada via amino-glutaraldeído em disco 

monolítico e detecção por CLAE-fluorescência foram reportados [50, 99]. Nestes 

trabalhos a imobilização foi efetiva, porém, problemas com a solubilidade do substrato e 

interferência quando usados na triagem impossibilitaram a sua aplicação. 

O mesmo grupo de pesquisa publicou dois métodos da BACE1 em disco 

monolítico com monitoramento por EM [97] [98]. Destacando que o método de 

imobilização em ambos os casos foi o mesmo, a diferença foi o substrato utilizado em 

cada trabalho. E, ainda neste grupo de pesquisa, outro trabalho foi reportado contendo 

uma aplicação do método na triagem de ligantes com a BACE1 imobilizada [82] com 

monitoramento por fluorescência. 
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Mais recentemente, um método inédito com a descrição da imobilização da 

BACE1 em capilar de sílica fundida e monitoramento por EM (ICER-BACE1-EM) para 

aplicação na triagem de ligantes foi publicado. [46]. Este trabalho faz parte dessa tese de 

doutorado. Comparado aos métodos já publicados, neste, o sistema foi aplicado na 

triagem de ligantes (parte I) com reconhecimento de dois ligantes sem problemas de 

interferência, também o fragmento peptídico da clivagem enzimática foi medido por 

EM através do monitoramento das massas dos produtos de clivagem enzimática, 

apresentando vida útil por 11 meses. 

Como conclusão, em ensaios envolvendo monitoramento por EM, desvantagens 

são eliminadas garantindo a inexistência de falso-positivos. 

Em função das metodologias existentes para triagem de ligantes de ambas as 

enzimas, este trabalho foi conduzido para o desenvolvimento de novos modelos de 

triagem. 

A seguir de maneira resumida descreve-se a caracterização dos inibidores/ligantes 

neste trabalho. 

 

1.5 Caracterização de inibidor  

O interesse neste trabalho envolve a aplicação dos métodos com as enzimas 

imobilizadas na triagem de ligantes, assim sendo, a finalidade do ensaio constitui em 

identificar os ligantes e caracterizá-los em termos de modalidade de inibição. 

A caracterização é realizada com base na influência destes nos parâmetros 

cinéticos, constante de Michaelis (KM) e velocidade máxima (VMáx), da enzima. Neste 

trabalho, a avaliação do efeito dos inibidores nestes parâmetros consistiu da 

determinação da potência inibitória (IC50), mecanismo de ação e constante de inibição 

(Ki). 

As enzimas, AChE e BACE1 apresentam comportamento como descrito por 

Michaelis-Menten de acordo com a equação 1. 

 

     
        

      
                                                               Equação (1) 

 

Onde V0 é a velocidade inicial da reação, KM é correspondente a concentração de 

substrato onde V0 é metade da VMáx. Esta equação 1 é essencial nos estudos de cinética 

enzimática.  
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Estes autores propuseram uma condição de equilíbrio rápido onde primeiramente 

a enzima se combina reversivelmente com o substrato compondo o complexo enzima-

substrato (ES), em um passo relativamente rápido. Em seguida, numa segunda etapa, 

sendo esta lenta e limitante da velocidade da reação, o complexo ES se quebra liberando 

a enzima livre (E) e o produto da reação (P). A VMáx será atingida quando todas as 

moléculas de E estiverem na forma complexada ES, e esta condição é favorecida 

quando a [S] for suficientemente alta para a manutenção do complexo. Esta condição 

também é denominada saturação [100]. 

A constante KM é dependente das condições de pH, força iônica, e temperatura do 

meio reacional, seu valor exprime a afinidade da enzima pelo substrato. Portanto, de 

acordo com as condições de análise de cada metodologia desenvolvida, os valores de 

KM aparente (KMap) para cada sistema foram investigados de modo a garantir a 

saturação da enzima com o substrato. 

Inibidor enzimático é toda substância que reduz a velocidade da reação 

enzimática. Há duas classes principais de inibidores, os reversíveis e os irreversíveis 

[101, 102]. 

Os reversíveis são compostos que se ligam em sítios específicos na enzima por 

interações não covalentes, o processo envolve equilíbrio reversível entre o inibidor e a 

enzima. Dependendo do modo de ação, são subdivididos em competitivos, não-

competitivos, incompetitivos, e mistos [103, 104]. 

Um inibidor competitivo atua competindo com o substrato pelo sítio ativo da 

enzima, neste caso, o inibidor não se liga no complexo ES. A VMáx não é afetada e a 

KMap é aumentada pois existe uma fração da enzima sob a forma enzima-inibidor (EI) 

que não possui afinidade pelo substrato.  

O inibidor não-competitivo possui afinidade tanto pela enzima quanto pelo 

complexo ES, ele pode se ligar tanto na forma E livre quanto ao complexo ES. Neste 

tipo de inibição a VMáx é menor que a observada na ausência de inibidor pois uma parte 

da enzima está inativa na forma do complexo enzima-substrato-inibidor (ESI), e a KM 

permanece a mesma porque as formas da enzima que podem combinar com o substrato 

são as mesmas, E e EI [103]. 

O inibidor incompetitivo demonstra pouca afinidade pela enzima, sendo assim ele 

se liga apenas ao complexo ES, fornecendo um complexo ESI inativo. 

Consequentemente VMáx e KMap são diminuídas pelo mesmo valor [103]. 
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Para a inibição do tipo mista o substrato e o inibidor se ligam à enzima em sítios 

diferentes para formar os complexos ES, EI e ESI [104]. Ambos os valores de VMáx e 

KM são afetados. Este tipo de inibição pode ser considerado uma mistura de 

mecanismos de inibição do tipo competitivo e não competitivo [104]. 

Já os inibidores irreversíveis reagem covalentemente com a enzima inativando-a, 

e somente por meios químicos a atividade da enzima pode ser restaurada [102]. 

Diversas representações podem ser feitas para a determinação do mecanismo de 

ação de um inibidor, todas são derivadas da equação de Michaelis-Menten (equação 1), 

como, Lineweaver-Burk, Dixon, Eadie-Hofstee, e Hanees. Aqui foi traçado a 

representação de Lineweaver-Burk, uma representação duplamente recíproca da 

equação 1. Assim, de acordo com o perfil gráfico obtido a classificação do mecanismo 

foi definida [100]. Figura 13. 

 

Figura 13. Ilustração de gráficos de Lineweaver-Burk para classificação dos tipos de 

mecanismos de inibição. 

 

 

 

A seguir serão apresentados os objetivos deste trabalho e na sequência a pesquisa 

realizada. Devido às diferenças dos métodos de imobilização, substratos e detecção dos 

sistemas empregados, o trabalho está dividido em três partes. 
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2. Objetivos 

 

Desenvolver dois métodos analíticos: 1) envolvendo a co-imobilização das 

enzimas AChE e C e 2) a imobilização da BACE1 em capilares de sílica fundida. 

Aplicar os métodos na triagem de inibidores seletivos em coleções de moléculas 

naturais e combinatórias sintéticas. 

2.1 Objetivos específicos 

 

1. Estudo das condições ideais de imobilização para a enzima BACE1; 

2. Estudo as condições ideais de co-imobilização para as enzimas AChE-BACE1; 

3. Determinação das condições cromatográficas ótimas para o acoplamento dos 

biorreatores a um sistema cromatográfico multidimensional; 

4. Realização dos estudos cinéticos para as enzimas imobilizadas e avaliação da 

estabilidade nas condições de análise; 

5. Validação para uso dos ICER na avaliação da atividade biológica de inibidores, 

empregando compostos conhecidamente ativos em solução; 

6. Aplicação dos métodos desenvolvidos na triagem de novos ligantes. 
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3.Conclusão final 

Diante de todo o trabalho realizado, conclui-se que os objetivos principais do 

trabalho, o desenvolvimento de metodologias com monitoramento on-line para a 

BACE1 imobilizada e AChE-BACE1 co-imobilizada, foram alcançados com êxito. 

Enfatizando que metodologias off-line também foram desenvolvidas com sucesso. 

As metodologias aqui desenvolvidas são inéditas tanto para a AChE quanto para a 

BACE1. 

O desenvolvimento do método de co-imobilização foi desafiador, uma vez que se 

tratava de enzimas com propriedades cinéticas distintas. Devido a isto, a otimização do 

processo foi realizada previamente para cada enzima individualmente, gerando os 

modelos de triagem descritos neste trabalho, ampliando a possibilidade de modelos para 

a triagem de ligantes. 

Os estudos das condições ideais de imobilização para a enzima BACE1 em capilar 

de sílica fundida, bem como a otimização das condições de análise por EM foram 

realizadas com sucesso, facilitando o uso das mesmas no método da co-imobilização. 

Os métodos de imobilização para a AChE e BACE1 em agarose desenvolvidos 

também foram de grande valia, uma vez que os sistemas preparados forneceram 

estabilidade e atividade para as enzimas após a imobilização. Apesar dos estudos para a 

BACE1 não apresentarem possibilidade de variações no método de ligação da enzima 

no suporte, foi possível direcionar a co-imobilização pela BACE1. 

Deste modo, uma vez avaliadas as condições de imobilização e análise 

individualmente de cada enzima, pôde ser realizado a co-imobilização on-line. Esta 

mostrou-se eficaz na determinação da KMap e para o teste pontual com os inibidores 

padrão, demonstrando ser uma ferramenta analítica valiosa para a aplicação na triagem 

de novos ligantes. Os resultados foram reprodutíveis, seletivos e automatizados. 

A co-imobilização aqui realizada juntamente com o sistema CLAE-EM é uma 

metodologia inovadora nos ensaios de alta eficiência, criando um sistema com 

capacidade de mimetização de um sistema composto por duas enzimas in vitro 

contribuindo para a avaliação das interações específicas de um ligante contra dois alvos 

biológicos. 

O método covalente via amino-glutaraldeído provou ser eficiente promovendo a 

co-imobilização da AChE e BACE1 em duas matrizes distintas fornecendo modelos de 

ensaios com formatos diferentes que podem ser aplicados de acordo com as ferramentas 
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analíticas disponíveis, desde as mais simples como espectrofotometria no UV-Vis, 

fluorescência, aos mais sofisticados e automatizados como CLAE-EM. 
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