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Resumo 
Os osteoblastos são responsáveis pelo início do processo de 

biomineralização óssea mediada pela liberação de vesículas da matriz (MVs). As 
MVs surgem por brotamento das superfícies laterais dos osteoblastos e são 
secretadas para a matriz. A membrana das MVs possuem níveis elevados de 
Fosfatase Alcalina (TNAP), entre outra enzimas/proteínas, bem como de Chol, em 
comparação com a membrana plasmática.  

O objetivo deste estudo foi a construção de proteolipossomos constituídos 
por Dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) ou Dioleoilfosfatidilcolina (DOPC), com 
Colesterol (Chol) em diferentes proporções para a caracterização cinética da 
TNAP, utilizando os substratos ATP, PPi e ADP, a fim de se obter um sistema que 
mimetize as MVs. 

O aumento da concentração de Chol dificultou a incorporação da TNAP aos 
sistemas constituídos com DPPC, e facilitou a sua incorporação aos constituídos 
por DOPC. A presença do Chol em todos os sistemas miméticos preparados 
afetou os parâmetros cinéticos de hidrólise da TNAP para todos os substratos 
estudados. Entretanto, independentemente da presença do Chol, a hidrólise do PPi 
apresentou sempre uma maior eficiência (maior kcat/K0.5), sugerindo que este 
substrato provavelmente possa ser hidrolisado preferencialmente.  

O tratamento com 2 mM de ciclodextrina (bmCD), resultou na remoção de 
apenas 70% do Chol de proteolipossomos constituídos por DPPC:Chol 36% mol. 
Estudos de calorimetria diferencial (DSC) revelaram que a bmCD fica ligada ao 
sistemas vesiculares causando interferência para os demais ensaios.  

Quando 36% mol de colestenona (Achol), um análogo de Chol, foi 
empregado na construção dos proteolipossomos de DPPC, foram encontrados 
comportamentos cinéticos distintos para a TNAP. O ATP foi hidrolisado com uma 
Vmáx menor que a os sistemas constituídos por DPPC:Chol 36% e maior do que 
para sistemas de DOPC:Chol 36% mol. Os valores de K0.5 foram menores para 
DPPC:Achol 36 % mol em comparação aos sistemas análogos. Com relação a 
hidrolise do PPi, os parâmetros cinéticos foram similares, em relação aos sistemas 
estudados contendo DPPC:Chol ou DOPC:Chol. 

Por fim, foi avaliada a capacidade de propagação de nódulos de 
mineralização pelos sistemas vesiculares contendo DPPC, DPPC:Chol e 
DPPC:Achol (com e sem TNAP incorporada), utilizando o ATP como substrato. A 
mineralização foi cerda de 16 vezes mais eficiente na presença de 
protelipossomos que continham tanto Chol ou colestenona, do que para o sistema 
somente constituído por DPPC (cerca de 4 vezes), quando comparados com os 
respectivos sistemas de lipossomos (na ausência de enzima).  

  Diante destas diferenças apresentadas, tanto no comportamento cinético, 
quanto na capacidade de mineralização, pode-se suger que o microambiente 
lipídico tem um importante papel das MVs. Uma explicação que pode ser sugerida 
é que fatores termodinâmicos como: a diminuição da entalpia de transição; perda 
de pré-transição; presença de cargas superficiais; presença de diferentes 
substratos; bem como, orientações das ligações de hidrogênio com a molécula de 
água na superfície dos proteolipossomos, podem acarretar em modificações 
conformacionais na TNAP.  

A relevância dos resultados apresentados pode contribuir no entendimento 
da função dos lipídios e de suas interações com as proteínas presentes na MVs no 
processo de biomineralização. 
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Abstract 
Osteoblasts are responsible for initiating the bone biomineralization process 

mediated by the release of matrix vesicles (MVs). The MVs arise by budding from 

the membrane of the osteoblasts and are secreted into the matrix. The MVs 

membrane has high levels of tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP), 

among other enzymes/proteins, as well as cholesterol, compared with the plasma 

membrane. The objective of this study was to build proteoliposomes constituted by 

Dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) or dioleoylphosphatidylcholine (DOPC), 

with cholesterol (Chol) in different molar ratios for the kinetic characterization of 

TNAP, using the substrates ATP, ADP and PPi, in order to obtain systems that 

mimic the MVs. 

The increase in the cholesterol concentration hampered the incorporation of 

TNAP into the DPPC systems, but favored its incorporation into the DOPC 

liposomes. The presence of cholesterol in all prepared mimetic systems affected 

the kinetic parameters of hydrolysis for all substrates studied. Regardless of the 

presence of cholesterol, PPi hydrolysis always showed greater catalytic efficiency 

(kcat/K0.5), suggesting a preferential hydrolysis of this substrate. 

Treatment with 2 mM cyclodextrin (BMCD) resulted in removal of 70% of the 

cholesterol from the proteoliposome constituted of DPPC:Cholesterol 36% (molar 

ratio). Differential scanning calorimetry (DSC) studies showed that BMCD was 

bound to the vesicular systems interfering with the other assays. When 36% of 

cholestenone (Achol), an analogue of cholesterol, was employed in the 

construction of DPPC proteoliposomes, a different kinetic behavior was observed 

for TNAP. The Vmax for ATP hydrolysis was lower compared with the systems 

constituted of DPPC:Chol 36% and higher than that obtained for the DOPC:Chol 

36% system. The values of K0.5 were lower for DPPC:Achol 36% compared to the 

similar systems. With respect to the hydrolysis of PPi, the kinetic parameters were 

similar for the systems constituted of DPPC:Chol and DOPC:Chol. 

Finally, we evaluated the ability of the vesicular systems containing DPPC, 

DPPC:Chol and DPPC:Achol (with and without TNAP incorporated) to propagate 

mineralization nodules, using ATP as substrate. The mineralization was about 16 

times more efficient in the presence of proteoliposomes containing Chol or Achol 

than for the system constituted of DPPC only (about 4 times more efficient) 

compared with the corresponding liposome (in the absence of enzyme).  

Given the differences observed for both the kinetic behavior and the 

mineralization ability of the different systems, we suggest that the lipid 

microenvironment plays an important role in MVs function. A possible explanation 

for these differences is that thermodynamic factors such as the decrease in the 

enthalpy of transition and the loss of pre-transition, as well as the presence of 

surface charges, the presence of different substrates, and the orientation of 

hydrogen bonds with the water molecule on the surface of the proteoliposomes, 

may cause conformational changes in TNAP molecule. 

These relevant results can contribute for the understanding of the role of 

lipids and their interactions with proteins present in MVs in the biomineralization 

process.                  vi
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1. Introdução 

 

O processo de biomineralização consiste no acúmulo de mineral, 

principalmente íons de fosfato e cálcio, que formam um sal de fosfato de cálcio, 

cuja estrutura se transforma em hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2. O processo de 

ossificação mediado por osteoblastos (na formação dos ossos chatos) ou por 

odontoblastos (na formação do dente) é claramente distinto daquele que ocorre 

na calcificação da cartilagem epifisária (a partir de um modelo cartilaginoso) e 

que é mediada por condrócitos hipertróficos. Os osteoblastos são os 

responsáveis pelo início do processo de biomineralização mediada pela 

liberação de vesículas da matriz (MVs) (Wuthier et al., 1985; Blumenthal, 1989; 

Freemont, 1993; Hsu e Anderson, 1995; Millán, 2006, 2012; Golub, 2009).  

Os eventos bioquímicos e biofísicos responsáveis pela biogênese das 

MVs ainda não estão perfeitamente elucidados, mas admite-se que eles 

estejam relacionados com o ciclo de vida das células e, possivelmente, com o 

seu processo de apoptose (Anderson, 1995). Um dos grandes desafios da 

biologia é a compreensão de como as células se diferenciam, se replicam e se 

dividem, e um dos aspectos importantes desse problema é saber como as 

células formam as MVs. A nova vesícula deve ser formada com grande 

precisão e possuir todas as informações necessárias para criar um 

microambiente selado adequado para a formação e preservação do mineral de 

hidroxiapatita (Anderson, 1995; Ciancaglini et al., 2006, 2010; Millán, 2006, 

2012).  

As vesículas surgem por brotamento das superfícies laterais dos 

condrócitos e são secretadas no local específico de início da biomineralização 

da matriz do tecido ósseo. Nos osteoblastos, as vesículas surgem da 

membrana plasmática adjacente à matriz óssea recentemente formada, e nos 

odontoblastos, na porção apical da célula que se encontra em contato com a 

matriz da pré-dentina. O papel dessas vesículas como mediadoras da 

deposição mineral é fortemente sugerido pelos seguintes fatos: o local de 

aparecimento de depósitos minerais tem exata correspondência com o local 

das vesículas (Hsu e Anderson, 1995); os primeiros cristais na forma de 

pequenas agulhas ou de bastão, que precedem o crescimento do cristal 
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extracelular, têm sido detectados dentro dessas vesículas (Wuthier et al., 1985; 

Anderson, 1995, 2003; Sela et al., 2000; Ciancaglini et al., 2006, 2010; Golub, 

2009). Além disso, tem sido proposto que o interior das vesículas também 

serve como um microambiente selado, que protege o primeiro núcleo do 

mineral, enquanto ainda está em um estado pré-cristalino (mais solúvel), antes 

de se converter em um cristal de hidroxiapatita. Tem sido verificado ainda que 

as vesículas isoladas também possuem a capacidade de depositar sais de 

cálcio in vitro (Hsu e Anderson, 1986, 1995; Garimella et al., 2006; Millán, 2006, 

2012; Golub, 2009). 

MVs produzidas por condrócitos apresentam composições lipídica e 

protéica distintas das formadas pelos osteoblastos (Boyan et al., 1989; 

Anderson et al., 2004). Mas em ambos os sistemas as MVs servem como 

reservatórios de cálcio e fosfato, criando um microambiente específico para a 

deposição dos primeiros cristais amorfos de fosfato de cálcio (nucleação) e 

posterior formação de hidroxiapatita, que se forma na superfície interna das 

vesículas. Este processo é muito estudado e até o momento não se conhecem 

todas as moléculas envolvidas. 

 As principais biomoléculas responsáveis pelo processo de 

biomineralização descritas até o momento: (i) fosfatase alcalina, também 

denominada TNAP (fosfatase alcalina de tecido não específico), que apresenta 

atividade fosfomonohidrolítica, produzindo fosfato (Pi) a partir, principalmente, 

de PPi e ATP; (ii) nucleosídeo trifosfato difosfohidrolase 1 (NPP1), enzima 

responsável pela formação de  PPia partir de nucleosídeos fosforilados; (iii) 

uma fosfomonohidrolase encontrada especificamente dentro das vesículas, 

denominada PHOSPHO1, responsável pelo aumento da concentração de  Pi 

intravesicular acoplado à degradação de fosfolipídios, através da hidrólise de 

fosfocolina e fosfoetanolamina (Roberts et al., 2004); (iv) fosfatidilserina (PS), 

fosfatidilcolina (PC), Chol (Chol) e (v) anexinas, que são uma grande família de 

proteínas ácidas que se ligam fortemente ao cálcio e PS (Kirsch et al., 1994; 

Millán, 2006, 2012; Ciancaglini et al., 2010; Simão et al., 2010a, 2010b). Dentre 

as anexinas, especificamente a Anexina V (proteína de ~35 kDa) é responsável 

pela formação de canais de cálcio que se formam pela associação desta 

proteína tanto com a face externa quanto interna das membranas das MVs e 

também são responsáveis pela desorganização da membrana celular, que por 
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sua vez resulta no processo de apoptose.  

As fosfatases alcalinas pertencem a uma família multigênica que codifica 

diferentes formas da enzima, distribuídas em quase todos os tecidos. No 

homem e nos primatas superiores, três isoformas distintas já foram  

identificadas: a da placenta,  do intestino e a do fígado-osso-rim (Lowe et al., 

1990; Le Du e Millán, 2002; Kiffer-Moreira et al., 2014). As isoformas da 

placenta e do intestino são tecido-específicas e são expressas unicamente na 

placenta e no intestino, respectivamente, enquanto a isoforma do fígado-osso-

rim é encontrada em quase todos os tecidos, sendo também denominada por 

esta razão de fosfatase alcalina de tecido não específico (TNAP) Figura1.  

 

 

Figura 1: Estrutura tridimensional da PLAP. Monômero A está 
representado em azul enquanto monômero B em amarelo. Estão 
indicados nos sítios ativos metais (Zn1, Zn2, Mg, Ca e PO4

-3) e a 
localização relativa da âncora GPI na enzima (Adaptado de Millán, 2006). 

 

Além disso, níveis elevados desta isoforma também têm sido encontrados 

nas membranas dos osteoblastos durante a mineralização do tecido ósseo 

(Wuthier et al., 1985; Nakamura et al., 1988; Anderson, 1995; Hsu e Anderson, 

1995). Já foi demonstrado que a TNAP também pode hidrolisar o ATP, 

liberando o fosfato inorgânico (Pi). A enzima é regulada alostericamente pelo 

ATP (Pizauro et al., 1993) e inibida competitivamente pelo produto da reação, o 

Pi (Pizauro et al., 1987), sugerindo que níveis relativos de PPi, um inibidor da 
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biomineralização, e de Pi, um inibidor da TNAP, presentes no fluído extracelular 

da matriz, também desempenham um papel importante na regulação do 

processo de mineralização biológica.  

Esta hipótese é suportada pela recente demonstração de que os níveis de 

Pi, derivado da hidrólise do PPi pela TNAP, atuam como um sinal da indução 

da expressão da glicoproteína fosforilada osteopontina em osteoblastos (Beck 

et al., 2000). Em 2005 foi demonstrado que a TNAP pode também contribuir 

para a geração de PPi através de sua atividade fosfodiesterase, hidrolisando 

ATP (Zhang et al., 2005) contradizendo evidências de que a enzima teria uma 

função antagonista à da glicoproteína-1 no processo de mineralização (Hessle 

et al., 2002), embora uma das principais funções da TNAP já descritas seja a 

remoção de PPi do ambiente de mineralização através de sua atividade 

fosfomonohidrolase (Rezende et al., 1998).  

Evidências de que os lipídios podem estar envolvidos em alguma fase do 

processo de mineralização já foram obtidas através de estudos histoquímicos. 

As vesículas da matriz exibem a mesma composição lipídica, com conteúdo 

mais alto de Chol, esfingomielina e fosfatidilserina, similares aos “rafts” quando 

comparadas à membrana plasmática (Wuthier et al., 1985; Thouverey et al., 

2009). Recentemente, Thouverey e colaboradores (2009) relataram valores 

aproximados de 36% de fosfatidiletanolamina (PE), 26,5% de fosfatidilcolina 

(PC), 3,5% de ácido fosfatídico (PA), 7% de fosfatidilinositol (PI), 16,5% de 

fosfatidilserina (PS) e 11% de esfingomielina (SM) para a composição de 

fosfolipídios das MVs. Roberts e colaboradores (2004) também demonstraram 

que fosfocolina e fosfoetanolamina podem ser hidrolisadas por PHOSPHO 1 

(Houston et al., 2004), sugerindo que a geração de Pi em células envolvidas no 

processo de biomineralização pode estar acoplada à degradação de 

fosfolipídios. 

“Lipid rafts” são comumente definidos como microdomínios existentes em 

membranas, enriquecidos em Chol e esfingolipídios, que funcionam como 

plataformas que concentram e segregam proteínas dentro do plano da 

bicamada em constante flutuação dinâmica, tanto de composição quanto de 

movimentação, justificando o nome “raft” – jangada (Simons e Ikonen 1997; 

Lichtenberg et al., 2005; Lingwood e Simons, 2010). Na hipótese dos “rafts” é 

proposto que certos lipídios naturalmente segregam-se no plano da membrana, 



Introdução 
 

5 
 

dirigidos somente por distintas interações intermoleculares, incluindo interações 

de van der Waals entre as longas cadeias saturadas da esfingomielina e 

glicoesfingolipídios, bem como ligações de hidrogênio entre as porções glicosil 

adjacentes dos glicoesfingolipídios (Simons e Ikonen, 1997; Lichtenberg et al., 

2005; Lingwood e Simons, 2010).  

Além disso, a natural saturação dos lipídios constituintes dos “rafts” e a 

ação dos glicolipídios promovem suas interações com o Chol (Brown, 1998). 

Acredita-se que todas essas interações são responsáveis pela formação 

de domínios detergente-resistentes formados pela mistura de certos lipídios, 

particularmente aqueles contendo esfingomielina, Chol, glicoesfingolipídios e 

fosfolipídios saturados (Dietrich et al., 2001; Lichtenberg et al., 2005; Lingwood 

e Simons, 2010). 

Interações lipídio-lipídio são de fundamental importância na formação dos 

“lipid rafts”, com o Chol desempenhando um papel especial como uma “cola” 

que mantém esses domínios unidos (Barenholz, 2002; Zeljka e Kenworthy, 

2008). No modelo proposto por Simons e Ikonen (1997), esfingolipídios 

associam-se lateralmente um com o outro, provavelmente através de 

interações fracas entre os carboidratos presentes nos grupos cabeça de 

glicoesfingolipídios.  

Os grupos cabeça dos esfingolipídios ocupam grandes áreas de exclusão 

no plano da camada exoplasmática em comparação com suas cadeias 

hidrocarbônicas, predominantemente saturadas. As associações entre 

esfingolipídios são evitadas pelo preenchimento com Chol que funciona como 

espaçador (Zeljka e Kenworthy, 2008). Glicoesfingolipídios têm normalmente 

uma longa cadeia de ácidos graxos,  a qual pode interdigitar com a 

monocamada citoplasmática da bicamada lipídica. Como o Chol está presente 

em ambas as monocamadas, ele funciona como um espaçador na 

monocamada citoplasmática, bem como preenchendo vazios criados pela 

interdigitação das cadeias dos ácidos graxos (Lichtenberg et al., 2005; Zeljka e 

Kenworthy, 2008; Lingwood e Simons, 2010). 

O Chol é um importante e essencial componente lipídico de membranas 

plasmáticas em células de animais e também encontrado em concentrações 

mais baixas em determinadas membranas intracelulares servindo como 

comunicação vesicular com a membrana plasmática (Nes e McKean, 1977; 
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Yeagle, 1988; Liscum e Munn, 1999). Embora o Chol tenha diferentes funções 

em células animais, uma das suas principais funções é ser um modulador das 

propriedades físicas e organização lateral da bicamada lipídica da membrana 

plasmática. 

Assim, muitos estudos sobre a interação do Chol com monocamada de 

fosfolipídios e modelos de membranas de bicamada foram realizados, 

utilizando uma grande variedade de técnicas (Demel e De Kruyff, 1976; Yeagle, 

1988; Vist e Davis, 1990; Finegold, 1993; McMullen e McElhaney, 1996), na 

sequência dos estudos de DSC pioneiros de Chapman (Ladbrooke et al., 1968) 

e de Sturtevant (Sturtevant e Hinz, 1972).  

As diferentes espécies de lipídios são assimetricamente distribuídas na 

monocamada externa e interna da membrana. SM e PC são os maiores 

constituintes da parte externa da membrana plasmática de células (Ramstedt e 

Slotte, 2002). Estudos na literatura mostram uma substancial organização 

lateral desses dois lipídios e proteínas na membrana biológica (Brown, 1998; 

Simons e Ikonen, 1997; Brown e London, 2000; Lichtenberg et al., 2005; 

Lingwood e Simons, 2010). Esfingolipídios, incluindo SM, juntamente com Chol 

são comumente encontrados em domínios laterais formados nas membranas 

biológicas.  

A SM apresenta-se como um componente estrutural nas biomembranas 

juntamente com outros fosfolipídios, glicolipídios, Chol e algumas proteínas 

integrais de membrana. A importância da SM, tanto estruturalmente como 

funcionalmente (Barenholz e Gatt, 1999). ,  

Já os Gangliosídeos (GM1) funcionam como receptores na superfície da 

célula, bem como participam do crescimento, diferenciação e transformação da 

célula. Apesar de suas múltiplas funções, é relativamente pouco conhecido 

sobre sua estrutura e propriedades físicas em sistemas de membrana. Foi 

descrito sua presença em domínios detergente-resistentes em biomembranas, 

ricos em glicoesfingolipídios e Chol (Brown e Rose, 1992; Lingwood e Simons, 

2010). 

Varias proteínas da superfície de células eucarióticas tem a porção C-

terminal modificada com glicosilfosfatidilinositol (GPI), que serve como uma 

âncora para proteínas da membrana. Proteinas GPI-ancoradas apresentam 

diversificadas funções biológicas incluindo atividade de hidrólise enzimática, 
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sinalização transmembrana e interações de adesão celular (Low, 1989; 

Ferguson, 1999). A TNAP é um exemplo deste tipo de proteína (Pizauro et al., 

1994, 1995; Ciancaglini et al., 2006; Simão et al., 2007). Além disso, é 

importante ressaltar que a atividade da TNAP pode ser afetada quando 

embebida em micelas reversas (Chang e Shiao, 1994). Assim, acredita-se que 

a organização da membrana biológica em micro domínios tem um papel chave 

em vários processos celulares semelhantes à repectores protéicos (proteínas 

alvo) e a transdução de sinal.  

A existência de microdomínios tem sido explicada pela separação das 

membranas lipídicas em duas fases: fase líquido-cristalina (L) e fase líquido-

ordenada (Lo) rica em Chol, esfingosina e glicolipídios não carregados. Deste 

modo, nosso grupo de pesquisa (Bolean et al., 2010, 2011) padronizou uma 

metodologia para obtenção desistemas vesiculares na presença de 

microdomínio lipídios e a reconstituição da TNAP a estes sistemas 

possibilitando assim estudos bioquímicos e biofísicos dos sistemas vesiculares 

formados (Bolean et al. 2010 e 2011). Em adição Milhiet e colaboratodres 

(2002) demonstraram, por microscopia de força atômica, a inserção 

espontânea da TNAP, via GPI em micro domínios de fase ordenada e na 

presença de Chol. Resultados anteriores também tinham mostrado a 

dependência do Chol na reconstituição da TNAP em sistemas de lipossomos 

(Nosjean e Roux, 1999; Morandat et al., 2002; Sesana et al., 2008). Assim a 

TNAP pode ser um marcador eficiente de “lipid rafts”. 

Outro aspecto que precisa ser destacado é uma característica de 

fosfolipídios ácidos que apresentam grande afinidade por cálcio, principalmente 

a fosfatidilserina, também encontrados nas membranas das vesículas 

extracelulares (Boyan et al., 1989) e que são capazes de promover a formação 

de hidroxiapatita in vitro, mesmo na ausência de TNAP(Eanes e Hailer, 1985). 

Este fato sugere uma possível associação dos fosfolipídios com o processo de 

mineralização. Além disso, estes fosfolipídios podem atuar no controle da 

biomineralização regulando o transporte de íons cálcio através da organização 

estrutural da membrana e também promovendo a nucleação de hidroxiapatita 

pela interação com íons cálcio e estabilização de associações de fosfato de 

cálcio amorfo (Wuthier et al., 1985; Boyan et al., 1989; Balcerzak et al., 2003; 

Blandford et al., 2003). 
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Assim, alterações que podem ocorrer nas funções das vesículas podem 

representar um mecanismo de regulação da formação do mineral. Um 

problema que tem dificultado os estudos in vitro é que a reação de indução de 

deposição de minerais por complexos lipídio-cálcio-fosfato é lenta, 

necessitando frequentemente de vários dias para a obtenção significativa de 

mineral. Além disso, outro fator que dificulta estes estudos são os baixos níveis 

de íons minerais e/ou pH nas soluções metaestáveis de fosfato de cálcio, 

geralmente usadas nestes estudos.  

Em síntese, para entender acerca da importância dos complexos lipídicos 

na mineralização mediada por MVs, é necessário a realização de estudos mais 

aprofundados sobre a cinética da mineralização induzida por tais complexos, 

especialmente num sistema onde o pH e os níveis de eletrólitos sejam 

semelhantes àqueles encontrados no interior das MVs ou no fluido extracelular 

nativo. Ciancaglini e colaboradores (2006) demonstraram que as propriedades 

catalíticas da TNAP variam dependendo do microambiente onde a enzima se 

encontra. Assim, diferentes formas da enzima (associada à membrana, 

solubilizada com detergente ou tratada com PIPLC) apresentaram diferentes 

especificidades para os diversos substratos estudados, provando que a cinética 

da enzima é grandemente afetada pela presença tanto da âncora de GPI 

quanto de outros componentes da membrana celular. Empregando-se os 

sistemas vesiculares de lipossomos, cuja metodologia de obtenção foi 

padronizada em nosso laboratório (Camolezi et al., 2002; Ierardi et al., 2002; 

Simão et al., 2010a, 2010b, 2013; Bolean et al., 2010, 2011; Ciancaglini et al., 

2012), o envolvimento da enzima e dos lipídios durante o processo de 

mineralização foi mais fácil de ser estudado, pois estes sistemas podem 

mimetizar a função das vesículas tanto em sistemas in vitro bem como in vivo.  

Como pode ser  observado, os estudos realizados até o momento não 

permitem correlacionar a atividade da TNAP e microdominios lipídicos 

(similares a MVs), especialmente empregando-se fosfo-substratos fisiológicos 

como ATP e PPi. Com este enfoque pode-se correlacionar os mecanismos de 

controle da atividade desta enzima com a organização intermolecular e o 

estado de fase dos lipídeos da membranaDeste modo, estes estudos poderão 

trazer um significativo avanço do conhecimento tanto do papel da enzima 

quanto do processo de biomineralização. 



Introdução 
 

9 
 

Neste sentido, esta dissertação teve como principais objetivos a 

construção de sistemas de lipossomos utilizando em sua composição os 

lipídios DPPC, DOPC e Chol, em diferentes proporções, e assim reconstituir a 

TNAP aos sistemas vesiculares formando assim os proteolipossomos. A TNAP 

incorporada nos diferentes sistemas de proteolipossomos, nos permitiu estudar 

a dependência da atividade ATPase, ADPase e PPiase, bem como  estudos de 

mineralização em pH fisiológico.   
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2. Objetivos específicos:  

 

1. Obtenção de frações de membrana de osteoblastos a partir de cultura de 

células de medula óssea de ratos. 

 

2. Produzir sistema de lipossomos constituídos de diferentes composições  

lipídicas (DPPC, DOPC e Chol). 

 

3. Incorporar a TNAP em sistema de lipossomos constituídos de diferentes 

composições lipídicas. 

 

4. Determinar os parâmetros cinéticos de sistemas vesiculares contendendo 
TNAP, com diferentes concentrações de Chol.  

 

5. Correlacionar a atividade ATPase e PPiase da TNAP incorporada em 
lipossomos com diferentes proporções de Chol. 

 

6. Determinar os parâmetros cinéticos dos sistemas de DPPC:Chol tratados 
com β-metil-Ciclodextrina. 

 

7. Determinar os parâmetros cinéticos dos sistemas de lipossomos contendo 
TNAP na presença de colestenona. 
 

8. Avaliar a capacidade de propagação de nódulos de mineralização por 

sistemas vesiculares contendo DPPC, DPPC:Chol e DPPC:Achol. 
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3. Material e Métodos 

 

 

3.1 Obtenção e cultura de células de medula óssea de ratos 

 

As células de medula óssea de ratos foram obtidas e cultivadas 

conforme descrito por Simão e colaboradores (2007). A medula óssea foi 

obtida de ratos machos, jovens, adultos, da linhagem Wistar, pesando 110-120 

g. Para realização da cirurgia foi utilizado anti-séptico, campo cirúrgico e 

instrumental estéril. Antes da cirurgia o animal foi anestesiado (0,4 mL de 

Ketamina Agener 10% e 0,4 mL de Dopaser para cada 100g de animal). Em 

seguida foi feita a antisepsia da barriga, pernas e rabo com álcool iodado 1% 

para a retirada local da pele do animal. Após a retirada da pele foi feita a 

assepsia do local com o uso de clorexidina 2,5%. O fêmur foi separado da tíbia 

com cortes no tendão do joelho e em seguida os tecidos foram retirados para 

obtenção do fêmur com cortes de tesoura nas articulações próximas à bacia. 

Os fêmures retirados assepticamente foram colocados em meio de transporte 

(meio essencial mínimo, contendo como antifúngico o fungisona e como 

antibiótico a gentamicina) e transportados até o laboratório para realização da 

extração de medula óssea dentro de uma capela de fluxo laminar. Para a 

extração da medula óssea foram realizadas três passagens em meio de 

transporte. Cada passagem levou no mínimo 30 minutos, onde foram retirados 

os restos de tecidos presos ao fêmur com o auxilio de um bisturi. As epífises 

foram removidas e a medula extraída com jato de 20 mL de meio de cultura 

(meio essencial mínimo-α (α-MEM), suplementado com 15% de soro fetal 

bovino, 50 μg/mL de gentamicina, 0,3 μg/mL de fungizona, 10-7 M de 

dexametazona, 5 μg/mL de ácido ascórbico e 7 mM de β-glicerofosfato) 

esguichado por uma seringa com agulha. Fez-se assim uma lavagem interna 

do fêmur com meio de cultura, extraindo toda a medula óssea. As células 

liberadas foram cultivadas em frascos de 75 cm2 contendo meio de cultura, por 

cerca de 14 dias, sempre mantidas a 37ºC e atmosfera umidificada contendo 

5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. Os meios foram trocados a cada 3 ou 4 

dias. 
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3.2 Obtenção das frações de membrana de osteoblastos. 

 

As frações de membrana ricas em TNAP foram extraídas das culturas 

osteoblásticas, conforme descrito por Simão e colaboradores (2007). As células 

que cresceram durante aproximadamente 14 dias em frasco plástico de cultura 

de 75 cm2 foram lavadas com tampão de estoque Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, 

contendo MgCl2 2 mM, raspadas com espátula plástica e ressuspensas em 40 

mL de tampão de choque osmótico Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, contendo MgSO4 

10 mM e NaCl 0,8 M. O material ressuspenso foi homogeneizado empregando-

se um homogeneizador do tipo “potter” e, em seguida, ultracentrifugado a 

100.000xg por 1 hora, a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e o pellet, com à 

fração de membrana de células osteoblásticas rica em TNAP, foi ressuspenso 

em 5 mL de tampão de estoque. Este material foi fracionado em alíquotas de 1 

mL, rapidamente congelado e armazenado a –20ºC. 

 

3.3 Dosagem de proteína 

 

As concentrações de proteína foram determinadas pelo método descrito 

por Hartree (1972) na presença de SDS 2% (p/v). A albumina de soro bovino 

foi utilizada como padrão. As determinações foram feitas em triplicatas e a 

concentração de proteína foi estimada a partir da curva padrão feita para cada 

dosagem. 

 

3.4 Determinação da atividade pNFFase 

 

A atividade p-nitrofenilfosfatase (pNFFase) da TNAP foi determinada 

descontinuamente, a 37ºC, empregando-se um espectrofotômetro, através da 

formação do íon p-nitrofenolato (PNF-) (ε = 17.600 M-1.cm-1, pH 13), em 410 

nm. As condições de ensaio foram tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,4, contendo 

MgCl2 2 mM e p-nitrofenilfosfato (pNFF) 10 mM, em um volume final de 0,5 mL. 

Para estudos realizados no pH ótimo de hidrólise da enzima, as condições de 

ensaio foram tampão AMPOL (2-amino-2-metil-1-propanol) 50 mM, pH 9,8, 

contendo MgCl2 2 mM e p-NFF 10 mM, em um volume final de 0,5 mL. A 

reação foi iniciada pela adição da enzima e interrompida com 0,5 mL de NaOH 
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1 M em intervalos de tempo apropriados (Camolezi et al., 2002).  

Para outros substratos fosforilados utilizados, como ATP, ADP, PPi em pH 

7,4 as condições padrão foram as mesmas descritas acima, mas as atividades 

de fosfomonohidrolase foram determinadas descontinuamente através da 

dosagem do Pi liberado, de acordo com o procedimento descrito por Pizauro e 

colaboradores (1995), ajustando-se o meio de ensaio para um volume final de 

0,5 mL. A reação foi iniciada pela adição da enzima, interrompida com 0,25 mL 

de TCA 30% gelado em intervalos de tempo apropriados e a mistura reacional 

foi centrifugada a 4.000xg por 10 min antes da quantificação de fosfato. Todas 

as determinações foram realizadas em triplicatas e as velocidades iniciais são 

esperadas ser constantes por no mínimo 90 min, já que menos que 5% do 

substrato foi hidrolisado. Controles sem a adição de enzima foram incluídos em 

cada experimento para se estimar a hidrólise não-enzimática do substrato. 

Uma unidade de enzima (1 U) foi definida como a quantidade de enzima que 

hidrolisa 1,0 nmol de substrato por minuto, a 37oC, por mL ou mg de proteína. 

Os dados foram descritos como a média de determinações em triplicatas de 3 

preparações enzimáticas diferentes, as quais foram consideradas 

estatisticamente significativas quando P ≤ 0,05. 

 

3.5 Solubilização da fração de membrana 

 

A fração de membrana obtida contendo 0,2 mg/mL de proteína foi 

incubada com polidocanol 1% (p/v) (concentração final), a 25ºC. A enzima foi 

então armazenada em detergente a 10 ºC, evitando assim uma possível 

agregação. 

Amostras da enzima solubilizada foram analisadas quanto à atividade 

pNFFase 

 

3.6 Remoção do excesso de detergente 

 

A TNAP solubilizada com polidocanol foi incubada sob agitação 

constante, durante 2 horas, a 4ºC, com a resina Calbiosorb na proporção de 

200 mg/mL (peso úmido), previamente tratada com metanol e equilibrada com 
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tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, contendo MgCl2 2 mM, conforme descrito por 

Camolezi e colaboradores (2002). 

 

3.7 Preparação dos lipossomos 

 

Lipossomos com concentração de 10 mg/mL foram preparados 

pesando-se uma massa apropriada do lipídeo (ou mistura) que foi dissolvida 

em clorofórmio. Em seguida o solvente foi removido através da passagem de 

nitrogênio pela solução formando um filme nas paredes do tubo. Estes filmes 

foram mantidos a vácuo por 1 hora, para garantir a completa do meio. Em 

seguida, o filme lipídico foi ressuspenso em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, 

contendo MgCl2 2 mM a fim de formar uma solução de concentração final de 10 

mg/mL. Esta mistura foi incubada a 60ºC por 1 hora, com agitações constantes 

em vortex a cada 10 minutos. Um mini extrusor (Liposofast da Sigma-Aldrich) 

foi montado com duas seringas de 1,00 mL e a solução de lipídeos transferida 

de uma seringa para outra por 21 vezes, passando através de uma membrana 

de policarbonato (100 nm), colocada entre dois suportes na forma de anel para 

que não ocorra a ruptura desta. Este procedimento é realizado sob fluxo de ar 

quente para o sistema atingir a temperatura de transição. A solução extrusada 

foi então recolhida e armazenada em geladeira. 

 Foram preparados os seguintes lipossomos conforme descrito por 

Bolean et al. (2010; 2011): lipossomos de DPPC, DOPC e lipossomos mistos 

constituídos de DPPC:CHOL e DOPC:CHOL em proporção molar de 0, 10, 25 

e 35 % de Chol. Também foram preparados lipossomos contendo 

DPPC:ACHOL em proporção de 36%. 

 

Figura 2: Esquema do extrusor utilizado na preparação dos lipossomos. 
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3.8 Incorporação da -TNAP em lipossomos 

 

Amostras de lipossomos e TNAP (em torno de 35 μg/mL) em tampão 

Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, contendo MgCl2 2 mM, foram misturadas e  incubadas 

a 25ºC durante 1 hora, na proporção 1:10000 proteína:lipídio (razão molar). Em 

seguida, a solução foi ultracentrifugada a 100.000 x g por 1 hora, a 4ºC, e o 

pellet foi ressuspenso no mesmo tampão acima descrito. A atividade pNFFase 

total antes da incorporação, antes da ultracentrifugação e a atividade presente 

no sobrenadante e no pellet ressuspenso foram determinadas para calcular a 

porcentagem de incorporação. 

 

3.9 Determinação do diâmetro médio dos sistemas vesiculares 

 

O diâmetro médio das vesículas foi determinado por espalhamento de 

luz dinâmico, empregando-se o equipamento Beckman Coulter (modelo N5 

Submicron Particle Size Analyser), com cubetas de 1 cm de passo óptico. 

 As amostras foram previamente filtradas (Millipor filter 0,8 μm) e diluídas 

de modo a se obter uma intensidade dentro da faixa requerida pelo aparelho. O 

valor apresentado é a média de 5 medidas realizadas à temperatura ambiente. 

Nos experimentos de espalhamento de luz dinâmico, o diâmetro médio é 

determinado a partir do coeficiente de difusão (D) das vesículas quando estas 

se movem ao acaso devido ao movimento Browniano. O coeficiente de difusão 

das vesículas é calculado a partir da flutuação da intensidade da luz espalhada, 

expressa através do decaimento da função de correlação: 

 

 (Equação 1)  

 

 

onde g(τ) é função de auto-correlação temporal, 

D é o coeficiente de difusão das partículas, 

q é o módulo do vetor de espalhamento, dado por: 
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                                                (Equação 2) 

 

onde λ é o comprimento de onda da radiação e θ é o ângulo da luz espalhada, 

em 

relação ao feixe incidente. 

A intensidade de luz espalhada é modulada através do movimento 

Brawniano das vesículas que se difundem resultando na ampliação da largura 

da linha do laser (efeito Doppler). Pelo exame da amplitude espectral da luz 

espalhada, o tamanho da vesícula pode ser calculado (Santos e Castanho, 

1996). 

O raio hidrodinâmico pode ser obtido pela equação de Stokes-Einstein: 

 

                    

       (Equação 3) 

 

 

onde KB é a constante de Boltzmann 

T é a temperatura (Kelvin) 

η é a viscosidade do solvente 

RH é o raio hidrodinâmico,  

 

A estabilidade dos lipossomos, bem como dos sistemas de 

proteolipossomos preparados, foi acompanhada através de medidas de 

espalhamento de luz dinâmico, por um período de até 10 dias. 

 

3.10 Determinação dos dados cinéticos 

 

Os parâmetros cinéticos de hidrólise dos substratos, obtidos nas 

diferentes condições experimentais: K0,5 (constante de dissociação aparente), n 

(coeficiente de Hill) e Vmáx foram calculados empregando-se o programa 

SigrafW desenvolvido por Leone et al. (2005). Os resultados foram 

apresentados como a média de determinações em triplicata, de 3 preparações 
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diferentes, as quais foram consideradas estatisticamente significativas quando 

P ≤ 0,05. 

 

3.11 Uso do β-ciclodextrina (bmCD) para remoção do Chol 

 

Os proteolipossomos constituídos por DPPC:CHOL 36% foram tratados 

com bmCD na tentativa de remoção do Chol. Para este procedimento, os 

protelipossomos foram misturados e incubados a 25ºC durante 2 horas com β-

metil-ciclodextrina 1 mM sob agitação. Após a incubação, a solução foi 

ultracentrifugada a 100.000 x g por 1 hora, a 4ºC, e o pellet obtido foi 

ressuspenso no tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, contendo MgCl2 2 mM. 

Os Proteolipossomos tratados com bmCD foram analisados quanto ao 

teor de Chol e proteína, bem como por DLS e DSC. Além disso, foi 

acompanhada a hidrólise de ATP e PPi, para ser comparada os sistemas antes 

do tratamento. 

 

3.12 Quantificação do Chol 

 

O Chol presente nos sistemas vesiculares foi determinado segundo o 

método descrito por Higgins (1987) modificado para um volume de reagentes 

quatro vezes menor, utilizando como padrão a solução de Chol 0,01% (0,258 

mM) em ácido acético glacial na faixa de concentração de 0 a 0,05 mg de Chol. 

Uma alíquota de proteolipossomo foi extraída em clorofórmio:metanol 

1:1 (v/v) deixada por aproximadamente 5 min. e a fase orgânica foi separada e 

seca em fluxo de nitrogênio. Adicionou-se 1,5 mL de ácido acético glacial e a 

solução foi bem homogeneizada para dissolver o filme. Finalmente, adicionou-

se 0,5 mL do reagente A (diluído 12,5 vezes com ácido sulfúrico concentrado), 

homogeneizou-se novamente e após 10 min. foi feita a leitura no 

espectrofotômetro em 550 nm. O reagente A é constituído de uma solução de 

cloreto de ferro hexa-hidratado (2.5% p/v) em ácido ortofosfórico (85% p/v). 
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3.13 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)  

 

 Os estudos de calorimetria foram realizados utilizando um aparelho N-

DSC II: Differential Scanning Calorimeter da Calorimetry Sciences Corporation. 

 A amostra de proteína e a referencia (tampão) foram inicialmente 

dearadas e aplicadas no calorímetro (300 µL de cada). Foi realizada uma 

varredura de temperatua de 10°C a 90°C, com velocidade de aquecimento de 

0,5°C/min e uma varredura de 90°C a 10°C com velocidade de resfriamento de 

0,5°C/min. Esse ciclo foi repetido por pelo menos mais uma vez. 

 Um sistema de controle aumenta instantaneamente a energia fornecida 

para a amostra quando o processo é endotérmico, e aumenta a energia 

fornecida para a referência quando o processo é exotérmico, conservando 

assim o sistema com a mesma temperatura. Um gráfico da energia fornecida 

pelos aquecedores é formado, possibilitando quantificar as transformações, 

uma vez que a compensação de potencia é proporcional à energia envolvida 

na reação.  

 Para proteínas, um pico de absorção de calor é frequentemente 

observado no varrimento de temperatura referente a desnaturação, esse 

gráfico é denominado termograma. Após a correção da linha de base e a 

normalização da concentração de proteína, a curva pode ser integrada 

fornecendo o valor da variação de entalpia para o processo (ΔH) (equação 4). 

A temperatura de transição (melting) (Tm) tambem é determinada. 

 

 

      (Equação 4) 

 

 

A analise dos dados foi feita pelo software CpCalc fornecido pela CSC 

(Calorimetry Sciences Corporation). 

 

3.14 Ensaios de Mineralização 

 

A síntese de PS-CPLX, como nucleador, foi realizada de acordo com o 

método descrito por Wuthier et al. (1985) e Genge et al. (2007).  
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Uma emulsão de fosfatidilserina (PS) foi preparada secando-se 1,25 mg 

do lipídeo em clorofórmio, sob atmosfera de nitrogênio, para formar uma 

película fina no fundo de um tubo de ensaio. O filme foi dissolvido em 2 mL de 

tampão fosfato (ICP) constituído por: K+ 106,7 mM, Na+ 45,1 mM, Mg2+ 1,5 mM, 

Cl- 115,7 mM, Pi 23,0 mM, HCO3
- 10 mM, SO4

2- 1,5 mM e N3
- 3,1 mM em  pH 

de 7,2, sonicado por 2 min. a 25°C para formar uma emulsão translúcida 

homogênea de vesículas unilamelares pequenas. 

Em seguida, foi feito o nucleador (PS-CPLX) misturando 1 mL da 

emulsão de PS, previamente preparada, 17,5 μL de CaCl2 100 mM e 1,6 mL de 

tampão ICP. Esta solução foi homogeneizada e centrifugada durante 5 min a 

15.000 x g. O pellet formado foi ressuspenso em 1 mL de tampão Tris-HCl 16,5 

mM, pH 8, sonicado por 30 segundos para se obter suspensões uniformes.  

Em paralelo foi preparado outro tampão (SCL) que será usado no 

experimento a seguir contendo: Ca2+ 2 mM e substrato 1 mM (ATP) como fonte 

de Pi, Na+ 104,5 mM, Cl- 133,5 mM, sacarose 63,5 mM, Tris 16,5 mM, K+ 12,7 

mM, glicose 5,55 mM, HCO3
- 1,83 mM e  Mg2+ 0,57 mM. 

Finalmente, os ensaios de nucleação foram feitos em um volume final de 

280 µL (nos poços de uma microplaca de 96 poços) onde os diferentes 

lipossomos/proteolipossomos (14 µL) foram incubados com 140 µL de tampão 

SCL, 21 µL de suspensão de PS-CPLX e 14 µL de tampão Tris-HCl 16,5 mM, 

pH 8 e homogeneizados por 10 segundos. 

 A propagação do mineral foi medida por turbidez (absorbância em 340 

nm) empregando-se um sistema de ensaio em microplacas com multi-poços, 

após 48 h de incubação a 37°C, utilizando um leitor de microplacas Molecular 

Devices M3. 

Cada amostras foi feita em sextoplicatas e os lipossomos  foram 

utilizados como controle. 
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4 Resultados e Discussão 

 

Para se obter um sistema eficiente que mimetize asMVs, é essencial 

estudar as condições necessárias para otimizar a incorporação da TNAP em 

lipossomos, de modo a se obter um máximo de incorporação da enzima às 

vesículas, com mínima perda de atividade. Isso envolve conhecimento dos 

lipídios ou mistura de lipídios mais adequados para a reconstituição em termos 

do tipo do grupo cabeça polar, carga, comprimento de cadeia hidrocarbônica 

bem como tamanho das vesículas formadas (Ciancaglini et al., 2012). 

  Os estudos iniciais para a obtenção de proteolipossomos foram 

realizados com fosfatililcolina (PC), que é um fosfolipídio comumente utilizado 

para a reconstituição de TNAP de diferentes origens, bem como outras 

proteínas de membrana, em lipossomos (Angrand et al., 1997; Nosjean et al., 

1999; Camolezi et al.; 2002; Morandt et al., 2002; Daghastanli et al., 2004; 

Ronzon et al., 2004; De Lima Santos et al., 2005; Giocondi et al., 2007) e é 

frequentemente empregado em estudos modelos de biomembranas (López 

Cascales et al., 2006; Ciancaglini et al., 2006; Giocondi et al., 2007). Camolezi 

e colaboradores (2002) mostraram que dentre os PC estudados, o DPPC 

revelou ser um sistema que incorpora mais eficientemente a TNAP e Simão e 

colaboradores (2010) observaram que o microambiente constituído por 

diferentes lipídios pode afetar a atividade da enzima reconstituída. Entretanto, 

até o momento, para a reconstituição da TNAP não foram estudados sistemas 

com diferentes porcentagens de Chol que tem um papel chave na estrutura e 

função das biomembranas (Angrand et al., 1997; Nosjean et al., 1999; 

Camolezi et al.; 2002; Morandt et al., 2002; Daghastanli et al., 2004; Ronzon et 

al., 2004; De Lima Santos et al., 2005; López Cascales et al., 2006; Ciancaglini 

et al., 2006; Giocondi et al., 2007).  

McMullen et al. (1993) e Meyer et al. (1984) descreveram os efeitos do 

Chol sobre as propriedades estruturais e dinâmicas de membranas naturais e 

revelaram que, mesmo pequenas quantidades deste esterol pode afetar a 

dinâmica da membrana. Porém estudos  cinéticos de uma enzima de 

membrana, em sistemas com diferentes proporções de Chol estão ausentes na 

literatura. 
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4.1 Caracterização cinética da TNAP em sistemas de DPPC:CHOL. 

 

Estudos anteriores em nosso laboratório mostraram os efeitos do 

aumento da concentração de Chol nos parâmetros termodinâmicos dos 

lipossomos,levando, por exemplo, a um aumento no diâmetro médio dos 

lipossomos constituídos por DPPC:Chol (diferentes concentrações), quando 

comparado a lipossomos constituídos somente por DPPC. Há um pequeno 

aumento na Tm dos lipossomos com crescentes concentrações de Chol. A 

adição desse esterol Chol provoca um aumento na área ocupada por molécula 

na monocamada da fase gel, aumentando assim as interações lipídio/lipídio, o 

que resulta no aumento da Tm do sistema binário. Além disso, o DPPC tem 

uma geometria cilíndrica e, devido ao seu raio de curvatura, os lipossomos de 

DPPC apresentam uma vesícula de forma esférica (Bolean et al., 2010).  

Quando a concentração de Chol foi restringida a 10% em mol, foi 

observado um ligeiro aumento na cooperatividade da transição de fase (Δt1/2), 

mostrando um decréscimo nos valores de Δt1/2 (largura da meia altura do pico 

de transição), sugerindo que, em baixas concentrações, o Chol é capaz de 

estabilizar as vesículas, devido à sua geometria cônica, que é apropriada para 

a sua interação com bicamadas lipídicas. 

 Para concentrações acima de 10 % em mol, os valores de Δt1/2 

aumentaram significativamente, indicando uma diminuição na cooperatividade 

da transição de fase, com o aumento da concentração desse esterol nos 

sistemas vesiculares. O aumento gradual de Chol em lipossomos resultou no 

alargamento do pico de transição de fase e a formação de microdomínios 

(Lange et al., 1989).  

Na tabela 1 podem ser observados os valores de incorporação da TNAP, 

incorporada aos lipossomos constituídos por DPPC ou por DPPC:Chol em 

diferentes proporções. Na padronização das condições ótimas para a 

reconstituição da TNAP em lipossomos, encontram-se os melhores resultados 

empregando apenas DPPC, que proporcionou máxima incorporação da 

atividade pNFFase da enzima (cerca de 85%) e cocnentração de proteína 

incorporada (12 μg/mL).  

O processo de incorporação da TNAP é tempo dependente e tem uma 

velocidade de inserção grande no início até aproximadamente 40 minutos, 
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atingindo aproximadamente 70%, seguindo uma curva do tipo hiperbólica. 

Resultados semelhantes de incorporação foram obtidos por Camolezi et al. 

(2002) na reconstituição da TNAP de placas ósseas em lipossomos 

constituídos por DPPC, e por Bolean et al. (2010) na reconstituição da TNAP 

obtida de cultivos de osteoblastos em lipossomos de DPPC e Chol. 

Os diâmetros médios dos sistemas vesiculares formados pelos 

lipossomos e proteolipossomos foram avaliados empregando-se a técnica de 

espalhamento de luz dinâmico. Os resultados obtidos estão também expressos 

na Tabela 1 e revelaram vesículas com diâmetro médio entre 160 e 180 nm 

condizentes com o esperado para sistemas de DPPC e DPPC:Chol obtidos 

pela técnica de extrusão. Cabe destacar aqui que os sistemas apresentaram 

dimensões similares aos descrito por Bolean et al. (2010). 

Uma observação importante a ser documentada é um pequeno aumento 

do diâmetro médio dos lipossomos (148,5 a 154,3 nm) com o aumento da 

concentração de Chol que ocorre concomitante com a diminuição na 

incorporação da TNAP (0,149 para 0,087 µg/mL). No entanto, não é possível 

afirmar se apenas a curvatura dos sistemas vesiculares pode influenciar na 

incorporação da TNAP (Sesana et al., 2008; Bolean et al., 2010). 

Cabe destacar que, para todos os sistemas lipídicos estudados pela 

técnica de espalhamento dinâmico, foram encontrados valores de polidispersão 

entre 0,055 e 0,094, sugerindo que são preparações bastante homogêneas. 

Podemos também estimar a relação molar proteína:lipídio, em torno      

de ∼1:14.000 para os sistemas de DPPC, enquanto que ocorre um diminuição 

na relação proteína:lipídio chegando a ~ 1:20.000 com o aumento da 

concentração de Chol (36%).   
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Tabela 1: Tamanho médio de lipossomos e de proteolipossomos 

preparados com diferentes proporções de DPPC e Chol e porcentagem de 

incorporação da enzima TNAP, nos mesmos. 

 

 Lipossomos   Proteolipossomos 

Composição 

(% mol) 

Diâmetro  

(nm) 

     Diâmetro 

         (nm) 

Proteína 

(µg/mL) 

Incorporação 

(%) 

DPPC 148,5  0,2  164,3  0,1 0,149  0,001 84,8 

DPPC:Chol (10) 141,3  0,3  166,1  0,8 0,108  0,002 61,2 

DPPC:Chol (25) 152,4  0,1  175,4  0,1 0,101  0,002 57,3 

DPPC:Chol (36) 154,3  0,2  175,3  0,3 0,087  0,003 49,4 

 

Uma vez reconstituída a TNAP em sistemas lipídicos formados por 

DPPC e DPPC:Chol (em diferentes proporções) foram realizados experimentos 

de cinética enzimática utilizando os substratos ATP, PPi e ADP no intuito de 

conhecer os parâmetros cinéticos como padrão de comparação para os demais 

sistemas estudados.  

Estudos têm demonstrado a importância da hidrólise de ATP, PPi e ADP, 

pelas fosfatases alcalinas de diferentes tecidos ósseos e cartilaginosos. 

Acredita-se que especialmente a atividade ATPase e PPiase estejam 

envolvidas na remoção de inibidores de formação de minerais, fornecendo 

fosfato para o mineral nascente, bem como mantendo uma relação Pi/PPi, 

importante para a regulação do processo de mineralização (Cyboron et al., 

1981; Meyer et al., 1985; Hsu et al., 1986; Leone et al., 1997; Simão et al., 

2010a; Millan et al., 2012).  

Assim, foi verificado o efeito do microambiente lipídico em pH  7,4 

condizente com o pH fisiológico (Simão et al. 2013). Embora as eficiências 

catalíticas em geral foram maiores em pH alcalino, a hidrólise de PPi foi maior a 

pH 8. Indicou tambem uma preferência por PPi a pH 8. A propagação da 

mineralização foi significativamente mais eficiente em pH 7,5 e 8 do que a pH 

9. Quando houve uma ligeira elevação do pH 7,4 para 8 foi promovida uma 

maior hidrólise de ATP e ADP, esta pequena alteração do pH facilita a 

mineralização, especialmente através da via reguladora da hidrólise de PP i por 
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ambas proteínas NPP1 e TNAP, elevando ainda mais a relação Pi/PPi, 

aumentando assim a mineralização óssea. 

 

 

Figura 3: Efeito da concentração de ATP na atividade enzimática da TNAP 

reconstituída em sistemas de lipossomos constituídos de DPPC em 

diferentes concentrações de Chol: (■) 0; (●) 10%; (▲) 25% e (▼) 36%. 

Inserção: Representação de Hill para a interação do ATP com a enzima.  

 

 Através da Figura 3 pode-se observar que, independentemente da 

presença de Chol, o ATP exibe uma única curva de saturação para os sistemas 

lipídios estudados. O valor de K0,5 diminui gradativamente com o aumento da 

concentração de Chol. Observa-se também uma redução nos valores de 

cooperatividade quando adicionado Chol ao sistema passando de 3,4 para o 

proteolipossomo contendo apenas DPPC, para 1,9 para o proteolipossomo 

com concentração de Chol igual a 10% (Tabela 2). 

Os valores de Vmáx aumentaram (de 910 para 1405,3 U/mg) com o 

incremento da concentração de Chol presente nos proteolipossomos. Apenas 

para os proteolipossomos constituídos de DPPC:Chol 10% obtivemos uma 

diminuição para 732,8 U/mg, quando comparado com o sistema contendo 

apenas DPPC (Tabela 2). 
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Com relação à eficiência catalítica da enzima reconstituída em 

proteolipossomos constituídos de  DPPC,  foi foram obtidos valores (5,7x102  

M-1.s-1) muito similares com os proteolipossomos compostos por DPPC:Chol 

10% e 25% (5,3x102 e 1,5x102 M-1.s-1, respectivamente). Porém, 

proteolipossomos composto por DPPC:Chol 36% tiveram um aumento de 2x 

em relação ao lipossomo de DPPC obtendo o valor de 1,8x103 M-1.s-1 (Tabela 

2) para a eficiência catalítica. 

A velocidade de hidrólise de PPi pela enzima reconstituída em 

lipossomos de DPPC, DPPC:Chol em proporções variando de 10% a 36% é 

mostrada na Figuras 3.  Pode-se observar que o PPi, assim como o ATP exibe 

uma única curva de saturação para os sistemas estudados. O valor de K0.5 para 

proteolipossomos descresce com o aumento da concentração de Chol, 

indicando que nessa faixa de concentração a afinidade entre a enzima e o 

substrato aumenta (Tabela 2). Também, observou-se um aumento nos valores 

de cooperatividade que passam de 1,0 de proteolipossomos de DPPC, para 1,3 

para o proteolipossomos com maior concentração de Chol.  

 

Figura 4: Efeito da concentração de PPi na atividade enzimática da TNAP 

reconstituída sistemas de lipossomos constituídos de DPPC em 

diferentes concentrações de Chol: (■) 0; (●) 10%; (▲) 25% e (▼) 36%.  

Inserção: Representação de Hill para a interação do PPi com a enzima. 
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Os valores de Vmáx aumentaram (de 542,2 para 880,1 U/mg) com o 

incremento da concentração de Chol presente nos proteolipossomos. Apenas 

para os proteolipossomos constituídos de DPPC:Chol 10% obtivemos uma 

diminuição (indo para 510,8 U/mg), quando comparado com os sistemas 

contendo apenas DPPC. Com relação à eficiência catalítica da enzima 

reconstituída em proteolipossomos de DPPC foi obtido valor de 1,5x103 M-1.s-1 

muito abaixo do que os valores obtidos para proteolipossomos constituídos por 

DPPC:Chol 10, 25 e 36% (1,9x103; 3,5x103 e 3,3x103 M-1.s-1, respectivamente), 

indicando um aumento de atividade catalítica do PPi, na presença de Chol. 

O produto de hidrólise do ATP pela TNAP é o ADP, e em determinadas 

situações este substrato também pode ser usado como substrato pela enzima 

para aumentar ainda mais a concentração de Pi necessário para o processo de 

biomineralização (Ciancaglini et al., 2006). 

Deste modo, o ADP também foi estudado como substrato da TNAP, 

mesmo que inicialmente isso não tenha sido proposto no projeto. Assim, 

hidrólise de ADP pela enzima reconstituída em lipossomos de DPPC e  

DPPC:Chol em proporções variando de 10 a 36% é mostrada na Figura 5.  

 

Figura 5: Efeito da concentração de ADP na atividade enzimática da TNAP 

reconstituída sistemas de lipossomos constituídos de DPPC em 

diferentes concentrações de Chol: (■) 0; (●) 10%; (▲) 25% e (▼) 36%.   

Inserção: Representação de Hill para interação do ADP com a enzima. 
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Na Figura 3 pode-se observar que com o ADP, assim como o ATP e o 

PPi, a enzima exibe uma única curva de saturação para os sistemas 

estudados. O valor de K0.5 diminui gradativamente com o aumento da 

concentração de Chol (até 25%) (Tabela 2). Observa-se também uma 

diminuição nos valores de cooperatividade que passam de 5,2 para o 

proteolipossomo constituídos apenas por DPPC, para 2,5 para o 

proteolipossomo com maiores concentrações de Chol.  

Os valores de Vmáx aumentaram (de 482,3 para 755,4 U/mg) com o 

incremento da concentração de Chol presente nos proteolipossomos até 25%. 

Apenas para os proteolipossomos constituídos de DPPC:Chol 10% e 

DPPC:CHOL 36% houve uma diminuição para 312,3 e 741,3 U/mg, quando 

comparados com os sistema contendo apenas DPPC. Com relação a eficiência 

catalítica os proteolipossomos constituídos por DPPC mostraram valor de 

7,1x102 M-1.s-1 muito abaixo dos valores obtidos pelo proteolipossomos 

constituídos por DPPC:Chol 10; 25 e 36% e 1,6x103 , 4,0x103 e 1,3 x103M-1.s-1, 

respectivamente.  

Os parâmetros cinéticos obtidos para os diferentes substratos estudados 

nos sistemas reconstituídos com diferentes composições de Chol estão 

resumidos na Tabela 2.  
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Tabela 2: Parâmetros cinéticos obtidos para a hidrólise de ATP, ADP e PPi 

pela TNAP  reconstituída em lipossomos de diferentes  proporções de 

DPPC eChol. 

 

Substrato Parâmetros 

cinéticos 

Proteolipossomos 

DPPC DPPC:Chol 

10% 

DPPC:Chol 

25% 

DPPC:Chol  

36% 

 

 

ATP 

Vm (U/mg) 910,0 732,8 1405,3 1244,1 

K0.5 (mM) 3,18 2,75 1,82 1,38 

n 3,4 1,9 2,5 2,9 

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 5,7x10
2
 5,3x10

2
 1,54x10

2
 1,8x10

3
 

 

ADP 

Vm (U/mg) 482,3 312,3 755,4 741,3 

K0.5 (mM) 1,36 0,40 0,38 1,15 

n 5,2 1,1 3,8 2,5 

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 7,1x10
2
 1,6x10

3
 4,0x10

3
 1,3x10

3
 

 

PPi 

Vm (U/mg) 542,2 510,8 880,1 740,3 

K0.5 (mM) 0,71 0,55 0,50 0,45 

n 1,0 1,1 1,2 1,3 

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 1,5x10
3
 1,9x10

3
 3,5x10

3
 3,3x10

3
 

 

Podemos notar, observando a Tabela 2, que para o substrato PPi a 

enzima apresenta um valor de K0,5 menor nos lipossomos de DPPC  que nos 

demais substratos estudados,  sugerindo que o PPi pode ser hidrolisado 

preferencialmente quando em um microambiente onde todos os substratos 

estivessem disponíveis. Mas esta hipótese precisará se testada, pois um 

substrato poderia competir com o outro e resultar na inibição da atividade de 

fosfomonoidrolase e, consequentemente, reduzir a quantidade de fosfato 

produzido. 

Os parâmetros cinéticos mostrados na Tabela 2 são similares aos 

relatados por Simão e colaboradores (2010) em relação à proteolipossomos 

compostos pelos mesmos lipídios. 

Cabe ressaltar que a Vm de hidrólise para os substratos ATP, ADP e PPi 

foram menores para todos os sistemas de proteoliposomos estudados quando 

o Chol está presente em uma proporção molar de 10%. 

Fatores termodinâmicos como o ligeiro aumento da cooperatividade para 

proteolipossomos de DPPC:Chol 10%, podem levar a modificações 
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conformacionais na TNAP podendo modificar a disponibilidade e 

posicionamento de seus sítios catalíticos. Esta hipótese precisará ser testada 

empregando-se outras técnicas, como por exemplo FTIR, Ramam entre outras 

(Engberts e Hoekstra, 1997). Previamente, foram realizados estudos de 

dicroismo circular, mas devido à baixa concentração de proteína incorporada 

aos proteolipossomos e ao espalhamento de luz que os sistemas vesiculares 

provocam, não obtivemos êxito em detectar as mudanças estruturais na TNAP 

nessas condições (resultados não mostrados). 

Embora o papel da TNAP durante a mineralização envolva a hidrólise de 

PPi, não está claro como os microambientes das MVs podem afetar a 

capacidade de TNAP em hidrolisar os diferentes substratos presentes nos 

sítios de mineralização (Ciancaglini et al., 2006).  

Foram determinadas por Ciancaglini et al. (2006) os parâmetros 

cinéticos da TNAP hidrolisando diferentes substratos como ATP e PPi. A 

cinética enzimática foi estudada utilizando a TNAP isolada ligada à membrana, 

TNAP solubilizada com polidocanol e também TNAP solubilizada com PIPLC. 

Quando foram comparados os kcat/Km das formas de enzima em solução com 

os sistemas de membrana associados a lipossomos foram encontrados 

eficiencia catalítica com ordem de grandeza menores ou igual a 2, para todos 

os substrato usados. Isso pode ser explicado pela maior difusão que a enzima 

teria em solução do que quando associada à membrana ou aos lipossomos 

(Sesana et al., 2008; Simão et al., 2010a).  

Assim, fica evidente que quando se quer obter informações mais 

coerentes com a enzima presente na fração de membrana, a estratégia mais 

apropriada é a utilização de sistemas de proteolipossomos que, dependendo 

da composição lipídica são capazes de mimetizar apropriadamente as 

condições do microambiente lipídico, incluindo o pH presente no líquido do 

fluido da matriz, bem como de outros componentes essenciais ao processo de 

biomineralização (Ciancaglini et al., 2012). 

 

4.2 Caracterização cinética da TNAP em sistemas de DOPC:Chol. 

 

O DOPC é o principal lipídio encontrado em membranas naturais, e 

devido à suas características, este requer alguns cuidados adicionais em seu 
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manuseio diferentemente do DPPC, especialmente no que fiz respeito a sua 

oxidação. 

O DOPC apresenta 1 insaturação entre o carbono C8-C10, e sua Tm  é 

em torno de -18°C (Sanchez et al., 2011), portanto na temperatura utilizada 

para incorporação da TNAP nos sistemas de protelipossomos (25°C) o lipídio 

se encontra na fase líquido-cristalina, diferente do DPPC que possui uma Tm 

em torno de 41,5°C, e está na fase gel (Milhiet et al., 2002; Bolean et al., 2011). 

Neste sentido, avaliamos a incorporação da TNAP em sistemas 

vesiculares de DOPC mantendo-os, o máximo de tempo possível, em um 

microambiente inerte de atmosfera de nitrogênio para que não houvesse 

oxidação das insaturações. Estes sistemas de proteolipossomos constituídos 

de DOPC foram usados para estudar as características cinéticas da enzima 

empregando-se os mesmos substratos estudados anteriormente (ATP,PPi e 

ADP.Na Tabela 3 podem ser observados os valores de incorporação da 

TNAPaos lipossomos constituídos por DOPC e DOPC:Chol em diferentes 

proporções. Assim, na padronização das condições ótimas para a 

reconstituição da TNAP, os lipossomos de DOPC:Chol 36% proporcionaram 

máxima incorporação atividade da enzima (cerca de 58%), quando lipossomos 

compostos apenas por DOPC:Chol 36% e proteína (12 μg/mL) foram 

incubados na proporção de 1:1 (v/v), a 25°C, durante 1 hora. É importante 

salientar que para o a incorporação da proteína nos sistemas lipídicos 

compostos por DOPC foram mantidas as mesmas proporções já padronizadas 

para sistemas constituídos por DPPC. 

Foi utilizada da técnica de DLS e os resultados obtidos estão também 

sumarizados na Tabela 3. Ele revelou vesículas de lipossomos com diâmetros 

médios entre 161,3 e 192,5 nm. Para todos os sistemas lipídicos estudados 

pela técnica de espelhamento dinâmico foram encontrados valores de 

polidispersão entre 0,025 e 0,074, sugerindo que são preparações 

homogêneas. 

Os protelipossomos estudados apresentaram diâmetros médios para os 

sistemas com DOPC, DOPC:Chol 10%, DOPC:Chol 25% e DOPC:Chol 36%  

de 214,3, 188,1, 199,4 e 274,3 nm, respectivamente, e também notamos que 

com o aumento da concentração de Chol ocorre o aumento na incorporação da 

TNAP (0,078 para 0,102 µg/mL), diferentemente do que foi constatado quando 
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o DPPC foi empregado (Tabela 1). Podemos também estimar a relação molar 

proteina:lipídio utilizada, que foi cerca de 1:21.000 para o DOPC sozinho e de 

~1:17.000 para o sistema de DOPC com 36% de Chol. Valores de proporções 

proteína-lipídeos descritos na literatura são muito amplos, variando de 1:200  

até 1:20.000 (Sesana, et al., 2008; Bolean et al., 2010, 2011, 2014). 

 

 

Tabela 3: Tamanhos médios de lipossomos e proteolipossomos 

preparados com diferentes proporções de DOPC e Chol e porcentagem de 

incorporação da TNAP, nos mesmos. 

 

 Lipossomos   Proteolipossomos 

Composição 

(% mol) 

Diâmetro  

(nm) 

     Diâmetro 

         (nm) 

Proteína 

(µg/mL) 

Incorporação 

(%) 

DOPC 192,5  0,1  214,3  0,1 0,078  0,001 44,5 

DOPC:Chol (10) 161,3  0,2  188,1  0,2 0,058  0,002 33,1 

DOPC:Chol (25) 184,3  0,1  199,4  0,1 0,072  0,002 41,1 

DOPC:Chol (36) 174,3  0,3  274,3  0,3 0,102  0,003 58,1 

 

 

Após a reconstituição da TNAP em sistemas lipídicos formados por 

DOPC e DOPC:Chol (em diferentes proporções) foram realizados 

experimentos com o objetivo de caracterizar a cinética de hidrólise do ATP, PPi 

e ADP. A hidrólise de ATP pela enzima reconstituída em lipossomos de DOPC 

e DOPC:Chol, em proporções variando de 10 a 36% (em mol) é mostrada na 

Figura 5. Pode-se observar que, na presença de Chol, o ATP exibe uma única 

curva de saturação para os sistemas lipídios estudados. Os valores de K0.5 são 

menores para sistemas com 10 e 36% de Chol (1,75 e 0,43 mM, 

respectivamente), em relação aos sistemas com a ausência de Chol e a 

presença do Chol na concentração de 25% (7,77 e 6,04 mM, respectivamente), 

como apresentado na tabela 4.  
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Figura 6: Efeito da concentração de ATP na atividade enzimática da TNAP 

reconstituída em sistemas de lipossomos constituídos de DOPC em 

diferentes concentrações de Chol: (■) 0; (●) 10%; (▲) 25% e (▼) 36%.  

Inserção: Representação de Hill para a interação do ATP com a enzima.  

 

Observa-se também uma redução nos valores de cooperatividade 

quando adicionado Chol ao sistema, passando de 1,4 para o proteolipossomo 

contendo apenas DOPC (tabela 2), para 0,7 para o proteolipossomo com 

concentração de Chol de 10% (Tabela 4). 

Os valores de Vmáx diminuíram (de 453,5 para 221,75 U/mg) com o 

incremento da concentração de Chol presente nos proteolipossomos. Apenas 

para os proteolipossomos constituídos de DOPC:Chol 10% obtivemos uma 

menor diminuição (para 317,8 U/mg), quando comparado com o sistema que 

contem apenas DOPC. 

Com relação à eficiência catalítica da enzima reconstituída em 

proteolipossomos constituído por DOPC, foram obtidos valores (1,2x102 M-1.s-1) 

muito parecidos com  os valores obtidos para proteolipossomos compostos por 

DOPC:Chol 25% (8,6x101 M-1.s-1), porém os proteolipossomos compostos por 



Resultados e Discussão 
 

33 
 

DOPC:Chol 10% e DOPC:Chol 36% apresentaram um aumento de 3x e 10x 

(respectivamente) em relação ao lipossomo de DOPC, com o valor de (3,6x102 

e 1,0x103 M-1.s-1), respectivamente (Tabela 4).  

Os ensaios de hidrólise de PPi pela enzima reconstituída em lipossomos 

de DOPC e DOPC:Chol em proporções variando de 10% a 36% (em mol) estão 

apresentados na Figura 7.  

Pode-se observar que o PPi, assim como o ATP, exibe uma única curva 

de saturação para os sistemas estudados. O valor de K0.5 para 

proteolipossomos descresce com o aumento da concentração de Chol nos 

sistemas, indicando que nessa faixa de concentração a afinidade entre a 

enzima e o substrato aumenta (Tabela 4). Também, observou-se uma 

diminuição nos valores de cooperatividade que passam de 1,4 para 

proteolipossomos de DOPC, para 0,9 para proteolipossomos com maior 

concentração de Chol (DOPC:Chol 36 %).  

Os valores de Vmáx diminuiram (de 808,3 para 713,8 U/mg) com o 

incremento da concentração de Chol presente nos proteolipossomos. Apenas 

para os proteolipossomos constituídos de DOPC:Chol 10% obtive-se um 

aumento para 1034,5 U/mg, quando comparado com os sistemas contendo 

apenas DOPC. 
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Figura 7: Efeito da concentração de PPi na atividade enzimática da TNAP 

reconstituída sistemas de lipossomos constituídos de DOPC em 

diferentes concentrações de Chol: (■) 0; (●) 10%; (▲) 25% e (▼) 36%. 

Inserção: Representação de Hill para a interação do PPi com a enzima.  

 

 Em relação à eficiência catalítica da enzima reconstituída em 

proteolipossomos constituídos por DOPC, foi obtido o valor de 7,4x102      M-1.s-

1, valores abaixo dos obtidos com proteolipossomos constituídos por 

DOPC:Chol 10, 25 e 36% (em mol) (1,2x103; 6,1x103 e 4,9 x103 M-1.s-1, 

respectivamente). 

  A hidrólise de ADP pela enzima reconstituída em lipossomos de DOPC e 

DOPC:Chol, em proporções variando de 10 a 36%, é apresentada na Figura 8. 

Pode-se observar que o ADP, assim como o ATP e o PPi, exibe uma única 

curva de saturação para os sistemas estudados.  

O valor de K0.5 diminui com o aumento da concentração de Chol (Tabela 

4). Observa-se também um aumento nos valores de cooperatividade que 

passam de 0,9 para sistemas lipídicos contendo apenas DOPC, para 1,4 e 1,3 

para sistemas constituídos por DOPC:Chol 10 e 25% (em mol) 

respectivamente. Porém, para os protelipossomos com DOPC:Chol 36 %, o 

valor de cooperatividade foi igual aos sistemas contendo apenas DOPC.  
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Figura 8: Efeito da concentração de ADP na atividade enzimática da TNAP 

reconstituída em sistemas de lipossomos constituídos de DOPC em 

diferentes concentrações de Chol: (■) 0; (●) 10%; (▲) 25% e (▼) 36%. 

Inserção: Representação de Hill para interação do ADP com a enzima. 

 

Os valores de Vmáx diminuíram (de 248,0 para 157,46 U/mg) com o 

incremento da concentração de Chol presente nos proteolipossomos. Em 

relação à eficiência catalítica para os proteolipossomos constituídos por DOPC, 

foi obtido o valor de 1,2x102 M-1.s-1, abaixo dos valores obtidos pelo 

proteolipossomos constituídos por DOPC:Chol 10; 25 e 36% (1,0x103 , 4,4x102 

e 2,1 x102M-1.s-1, respectivamente). 

Os parâmetros cinéticos obtidos para os diferentes substratos estudados 

nos sistemas reconstituídos com diferentes composições de Chol e DOPC 

estão resumidos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Parâmetros cinéticos obtidos para a hidrólise de ATP, ADP, PPi 

pela TNAP reconstituída em lipossomos de DOPC com diferentes 

proporções de Chol. 

 

Substrato Parâmetros 

cinéticos 

Proteolipossomos 

DOPC DOPC:Chol 

10% 

DOPC:Chol 

25% 

DOPC:Chol  

36% 

 

 

ATP 

Vm (U/mg) 453,5 317,8 260,2 221,7 

 K0.5 (mM) 7,77 1,75 6,04 0,43 

 n 1,4 0,7 0,6 1,7  

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 1,2x10
2
 3,6 x10

2
 8,6 x10

1
 1,0 x10

3
 

  

ADP 

Vm (U/mg) 248,0 205,7 232,6 157,4 

 K0.5 (mM) 4,16 0,39 1,04 1,50 

 n 0,9 1,4 1,3 0,9  

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 1,2 x10
2
 1,0 x10

3
 4,4 x10

2
 2,1 x10

2
 

  

PPi 

Vm (U/mg) 808,3 1034,5 580,2 713,8 

 K0.5 (mM) 2,17 1,77 0,19 0,29 

 n 1,4 1,3 1,0 0,9  

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 7,4 x10
2
 1,2 x10

3
 6,1 x10

3
 4,9 x10

3
 

  

Podemos observar na Tabela 4 que o substrato PPi apresenta valor de 

K0,5 menor em relação aos demais substratos estudados. Esta característica foi 

observada também em sistemas constituídos por DPPC e DPPC:Chol em 

diferentes concentrações (Tabela 2), sugerindoque o PPi possa ser hidrolisado 

preferencialmente quando em um microambiente onde todos os substratos 

estivessem disponíveis. Mas esta hipótese novamente precisará se testada, 

pois um substrato poderia competir com o outro e isso resultar na inibição da 

atividade de fosfomonoidrolase e, consequentemente, redução na quantidade 

de fosfato produzido. 

Cabe destacarque as Vmáx de hidrólise para o substrato PPi foram 

maiores em todos os sistemas de proteoliposomos estudados, independente da 

concentração de Chol utilizada. A maior Vmáx de hidrólise foi observada na 

proporção molar de 10% de Chol. Para sistemas que hidrolisaram ATP e ADP, 

o aumento da concentração de Chol nos proteolipossomos causou uma 

diminuição nos valores de Vmáx.  
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Assim como nos sistemas compostos por DPPC e DPPC:Chol, nos 

sistemas constituídos por DOPC e DOPC:Chol, com o aumento da 

concentração de Chol ocorre uma diminuição da entalpia de transição de fase. 

Isto é observado para a cadeia principal na transição de fase líquido-cristalino, 

e a pré-transição desaparece completamente quando a composição dos 

sistemas lipídicos atinge  50 % (em mol) de Chol (Fritzsching et al., 2013). A 

bicamada de DPPC também exibe uma pré-transição, que desaparece 

completamente quando o conteúdo é Chol > 10 % em mol (Bolean et al., 2010).  

Além da diminuição da entalpia, os lipossomos constituídos por DOPC 

exibem uma variação considerável (~5°C) na Tm  quando há um aumento da 

concentração de Chol (Bolean et al. 2010; Fritzsching et al., 2013).  

Estes parâmetros termodinâmicos observados em proteolipossomos 

compostos por DOPC e DOPC:Chol (em diferentes concentrações) assim 

como DPPC e DPPC:CHOL (em diferentes concentrações) podem acarretar 

modificações conformacionais na TNAP, podendo modificar a disponibilidade e 

posicionamento de seus sítios catalíticos, devido á diferente posicionamento da 

glicana presente entre a cadeia peptídica e a âncora de GPI. Esta hipótese 

precisará ser investigada empregando-se outras técnicas, mas cabe destacar 

que dicroísmo circular já foi testado. Devido a baixa concentração de proteína 

incorporada e ao espalhamento de luz provocado pelos sistemas vesiculares, 

não obtivemos êxito na obtenção dos espectros.  

 

 

4.3  Determinação dos parâmetros cinéticos da TNAP após tratamento com 

bmCD 

 

As Metil-β-ciclodextrinas (bmCDs) são moléculas amplamente utilizadas 

para remoção Chol, a partir de membranas artificiais ou naturais. Estudos 

indicam que bmCDs podem remover Chol preferencialmente a partir da fase 

líquido-cristalina, ou seja, acima da temperatura de transição de fase. O 

processo de remoção é seletivo, quando bmCD é utilizada em torno de 800 µM. 

Já em concentrações elevadas (acima de 2 mM), as bmCD também podem 

remover fosfolipídios (Sanchez et al., 2011).  
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Dentro desta estratégia, os sistemas constituídos por DPPC:Chol 36%   

foram tratados com bmCDs para a retirada do Chol e, após o tratamento, foram 

feitas  estudos cinéticos empregando-se os diferentes substratos fisiológicos.  

O tratamento da amostra resultou na remoção de ~70% do Chol 

presente nos sistemas de proteolipossomos, permanecendo então 30% que 

correspondem a 10% (em mol) de Chol remanescente nos sistemas contendo 

DPPC. Isso mostra que o uso da bmCD para este sistema constituído por 

DPPC não foi eficaz para a total retirada de Chol. Este rendimento pode estar 

correlacionado com o estado de fase dos lipídios durante a remoção do 

Cholesterol (Stella e He, 2008). Um fator importante a ser comentado é que 

após o tratamento da amostra, foi observada a manutenção dos diâmetros 

médios dos protelipossomos, que variaram de 175,3 para 166,3 nm  sugerindo 

a sua estabilidade durante o tratamento.  

De forma oposta à aparente manutenção dos sistemas vesiculares, aa 

concentração da TNAP passou de 0,087 µg/mL, antes do tratamento, para 

0,006 µg/mL após o tratamento com bmCD. Associado a este fato, a avaliação 

do termograma do lipídio após o tratamento com bmCD, revelou um pico muito 

alargado e cheio de ruído (resultados não mostrados), sugerindo fortemente 

uma interação irreversível da bmCD com os proteolipossomos, que pode, 

inclusive, ser um interferente para os testes de quantificação de proteína. Deste 

modo, a diminuição da quantidade de proteína nos proteolipossomos tratados 

deve ser mais bem avaliada, bem como na interpretação dos parâmetros 

cinéticos da enzima, posteriormente ao uso da bmCD.   

De um modo geral, as ciclo dextrinas (CDs) são usadas na extração de 

Chol em sistemas miméticos de monocamadas (Ohvo e Slotte, 1996), em 

vesículas unilamelares gigantes GUVs (Veatch e Keller, 2003, Sanches et al. 

2011) e em membrana naturais (Serna et al., 2005, Domingues et al. 

2009,2010). Porém, em nenhum trabalho encontrado na literatura houve uma 

preocupação em avaliar a interação das CDs com o sistema lipídico, tanto para 

membranas naturais quanto em sistemas miméticos.  

As curvas de cinética de hidrólise de ATP e PPi pela enzima 

reconstituída em lipossomos de DPPC:Chol tratados com bmCD é mostrada na 

Figura 9 e revelaram uma única curva de saturação, como nos sistemas de 

proteolipossomos não tratados.  

http://tpx.sagepub.com/search?author1=Valentino+J.+Stella&sortspec=date&submit=Submit
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Figura 9: Efeito da concentração de ATP (■) e PPi (●)  na atividade 

enzimática da TNAP reconstituída em sistemas de lipossomos tratados 

com bmCD. Para maiores detalhes verificar em Materiais e Métodos. 

Inserção: Representação de Hill para a interação do substrato com a 

enzima.  

 

Os parâmetros cinéticos obtidos pela hidrólise dos substrato ATP e PPi 

(Tabela 5) para proteolipossomos tratados com bmCD foram correlacionados 

com os valores obtidos para os protelipossomos constituídos de DPPC:Chol 

10%, uma vez que o tratamento só removeu 70% do Chol existente.  

 O ATP apresentou valor de Vmáx (251,1 U/mg) menor quando 

comparado com proteolipossomo sem tratamento (732,8 U/mg). Também 

podemos verificar que o valor de K0.5  (0,18 mM) foi significativamente menor  

em relação ao sistema não tratado (2,75 mM), nos indicando que a depleção 

de Chol aparentemente fez aumentar a afinidade da enzima pelo substrato. Em 

relação à cooperatividade, o sistema tratado com bmCD apresentou uma 
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cooperatividade positiva (3,0), maior que a do sistema de DPPC:Chol 10%, que  

se mostrou também positiva  (1,9) porém menor (Tabela 2 e 5). 

A remoção do Chol resultou em uma eficiência catalítica maior (cerca de 

5 vezes) para os sistemas tratados em relação aos sistemas não tratados 

(2,8x103 e 5,3x102 M-1.s-1), respectivamente.  

Quando o PPi foi estudado como substrato, os parâmetros cinéticos não 

seguiram o mesmo comportamento descrito para o ATP. De fato, o valor obtido 

para  Vmáx (1368,6 U/mg) foi maior quando comparado aos  proteolipossomos 

sem tratamento (510,8 U/mg). 

Também podemos verificar que o K0.5  (0,29 mM) foi menor em relação 

ao sistema não tratado (0,55 mM) e a cooperatividade aumentou de 1,1 para 

3,6 (Tabela 2 e 5). 

Os valores de eficiência catalítica para os sistemas tratados  foram 

maiores (~5 vezes) em relação aos sistemas não tratados (9,4x103 para 

1,9x103 M-1.s-1), respectivamente (Tabela 5 e 2). É importante lembrar que 

esses resultados devem ser vistos com cuidado pois, se a bmCD permanece 

associada aos lipídeos e/ou interfere na quantificação da proteína, o aumento 

na eficiência catalítica observado para estes substratos depois do tratamento 

podem ser artefato (Sanchez et al., 2011) . 

 

Tabela 5: Parâmetros cinéticos obtidos para a hidrólise de ATP e PPi pela 

TNAP reconstituída em lipossomos de DPPC:Chol, após tratamento com  

bmCD, que reduziu a razão molar de Chol de 36% para 10%. 

 

Substratos Parâmetros 

cinéticos 

Proteolipossomos 

Após tratamento com bmCD 

 

ATP 

Vm (U/mg) 251,0 

K0.5 (mM) 0,18 

n 3,0 

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 2,8x10
3
 

 

PPi 

Vm (U/mg) 1368,6 

K0.5 (mM) 0,29 

n 3,6 

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 9,44 x10
3
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Por fim, os parâmetros cinéticos dos proteolipossomos tratados com 

bmCD não voltaram a ser semelhantes aos parâmetros cinéticos obtidos para 

os sistemas DPPC:CHOL 10% ou mesmo para o sistema de DPPCChol.  

Desta forma, não foi possível confirmar se o efeito causado na enzima 

poderia ser oriundo exclusivamente devido à presença do Chol.  

Neste sentido foi planejado o estudo empregando-se um análogo 

estrutural do Chol para melhor compreendermos a influência destes esteróis 

sobre o microambiente lipídico (Ohvo e Slotte, 1996; Veatch e Keller, 2003; 

Serna et al., 2004).  

 

4.4 Determinação dos parâmetros cinéticos da TNAP em lipossomos 

constituídos por DPPC e Colestenona (Achol). 

 

 

Um composto análogo ao Chol é a Colestenona (4-Cholesten-3-one), 

este composto se difere do Chol apenas pela substituição do grupo –OH por 

um grupo =O no anel A. A coexistência de uma dupla ligação no anel A e um 

grupo ceto resulta em um arranjo conjugado que está ausente Cholno Chol 

(Figura 10). 

 

Figura 10: Estruturas químicas do Chol e da 4-Colesten-3-ona  

 

É importante destacar que os sistemas binários de DPPC:Achol (Benesh 

et al., 2014) e DPPC:Chol (Bolean et al., 2010) apresentaram comportamentos 

termodinâmicos muito similares, sugerindo que a troca da hidroxila pela cetona 

não afeta significativamente o comportamento termotrópico do lipídio 

majoritário na mistura (DPPC).  
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Avaliamos então a incorporação da TNAP em sistemas vesiculares de 

DPPC:Achol 36%, mantendo-os em um microambiente inerte de atmosfera de 

nitrogênio, para garantir a preservação e consequentemente as propriedades 

físico-químicas dos mesmos. Estes sistemas de proteolipossomos constituídos 

de DPPC:Achol 36% foram usados para os estudos das características 

cinéticas da enzima empregando-se os mesmos substratos estudados 

anteriormente.  

Os diâmetros médios obtidos revelaram vesículas de 122,2 nm, 

relativamente menores que os sistemas de DPPC:Chol 36% (154,3 nm). Houve 

também uma pequena diminuição na concentração da TNAP incorporada, em 

relação ao sistema contendo Chol, que variou de 0,074 µg/mL em DPPC:Achol 

36%,  para  0,087 µg/mL em DPPC:Chol 36%.   

 

Figura 11: Efeito da concentração de ATP (■) e PPi (●) na atividade 

enzimática da TNAP reconstituída em sistemas de lipossomos 

constituídos de DPPC:Achol 36%. Inserção: Representação de Hill para a 

interação do substrato com a enzima. 
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 A hidrólise de ATP e PPi pela enzima reconstituída em lipossomos de  

DPPC:Achol 36% mol é mostrada na Figura 11 e, independentemente do 

substrato empregado, exibe uma única curva de saturação, como nos sistemas 

Cholcom Chol. Os parâmetros cinéticos obtidos estão resumidos na Tabela 6. 

 Os parâmetros cinéticos obtidos para proteolipossomos constituídos por 

DPPC:Achol 36 % mol, foram correlacionados com os valores obtidos para os 

sistemas de DPPC:Chol 36% (tabela 2) e DOPC:Chol 36% (tabela 4). 

 Nos protelipossomos estudados com o substrato ATP, a enzima revelou 

uma Vmáx de 453,5 U/mg que é menor que a obtida para os sistemas de 

DPPC:Chol 36% (1244,1 U/mg), porém maior que para DOPC:Chol 36% (221,1 

U/mg).  

Os valor de K0.5 obtido foi de 0,19 mM, revelando uma afinidade maior 

para o ATP nos sistemas constituídos de DPPC:Achol 36 % mol do que para os 

sistemas análogos constituídos por DPPC:Chol (2,9 mM) e DOPC:Chol (1,7 

mM). 

O sistema se mostrou cooperativo (2,0), com comportamento similar aos 

sistemas constituídos por DPPC:Chol 36% (2,9)  e DOPC:Chol 36% (1,7).  

A eficiência catalítica, dos proteolipossomos constituído por DPPC:Achol 

36% foi de 4,8x103 M-1.s-1 para o substrato ATP, resultando em valores 

similares aos sistemas de comparação (Tabelas 2, 4 e 6). 

 

Tabela 6: Parâmetros cinéticos obtidos para a hidrólise de ATP, PPi pela 

TNAP reconstituída em lipossomos de DPPC:Achol 36 % . 

 

Substrato Parâmetros 

cinéticos 

Proteolipossomos 

DPPC:Achol 36% 

 

ATP 

Vm (U/mg) 
453,5 

K0.5 (mM) 0,19 

n 2,0 

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 4,8x10
3
 

 

PPi 

Vm (U/mg) 
808,3 

K0.5 (mM) 0,16 

n 2,7 

kcat/K0.5 (M
-1

.s
-1

) 1,0x10
4
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Em relação aos parâmetros cinéticos obtidos a partir da hidrólise do 

substrato PPi, a enzima reconstituída nos sistemas com Achol apresentou 

valores de Vmáx, K0.5 e kcat/K0.5 muito similares aos sistemas contendo 

DPPC:Chol ou DOPC:Chol. Entretanto, a cooperatividade foi maior (Tabelas 

2,4 e 6).  

A presença de um grupo ceto e a dupla ligação na cadeia A, podem 

afetar o comportamento da membrana e consequentemente da enzima. 

Segundo Disalvo e colaboradores (2013), o conjunto de interações fracas 

menos específicas que envolvem ambos os grupos ceto na colestenona e da 

hidroxila no Chol, podem se propagar para as cadeias alquílicas de lipídios e 

aumentar a desordem conformacional do sistema lipídico. Assim, muito 

provavelmente, podem afetar o comportamento da enzima através de 

mudanças na orientação de ligaçãos de hidrogênio entre moléculas de água as 

quais podem resultar em impedimentos estéricos e/ou interferências 

esteroquímicas. Isso pode resultar em mudanças conformacionais na proteína 

que explicamas significativas mudanças nos parâmetros cinéticos obtidos. 

Entretanto, esta hipótese deverá ainda ser comprovada empregando-se outras 

técnicas tais como FTIR ou EPR (Disalvo et al., 2013).  

Fatores termodinâmicos como diminuição da entalpia de transição, 

perda de pré-transição, presença de cargas superficiais das cabeças polares 

dos fosfolipídios, também podem acarretar em modificações conformacionais 

na TNAP, resultando em diferentes posicionamentos/acesso a seus sítios 

catalíticos, conforme já descrito por vários autores na literatura (Letho et al., 

2002; Simão et al., 2010a; Bolean et al., 2010, 2011, 2014; Ciancaglini et al., 

2012). 

 

  

4.5 Estudo de propagação da biomineralização 

 

Estudos realizados no final dos anos 1960 revelaram nanoestruturas 

extracelulares, chamadas de vesículas da matriz (MVs) as quais apresentam a 

finalidade de nucleação dos íons que formarão os cristais de hidroxiapatita, 

proteção dos primeiros cristais amorfos formados e direcionamento do local 
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especifico de inicio da mineralização.Entretanto, até hoje existem algumas 

lacunas no entendimento de como as MVs apresentam esta função (Bonucci, 

1967, 1970; Anderson, et al., 1995; Wuthier and Lipscomb, 2011; Mackee et al., 

2013). 

Os estudos aqui relatados tiveram como objetivo determinar a 

capacidade de protelipossomos contendo TNAP, na presença de ATP como 

fonte de Pi, em propagar o processo de mineralização, cuja nucleação foi 

iniciada utilizando-se um complexo nucleador de PS-CPLX. 

Os protelipossomos utlizados foram constituídos por DPPC, DPPC:Chol 

36% e DPPC:AChol 36%. 

 

  

Figura 12: Efeito da presença de protelipossomos contendo TNAP e 

constituídos de DPPC, DPPC:Chol 36% e DPPC:Achol 36%, na 

propagação de minerais a partir do nucleador  PS-CPLX e ATP, incubados 

durante 48h, conforme descrito em Materiais e Métodos.  

 

Como se pode observar na Figura 12, a propagação dos cristais provou 

ser muito mais eficaz na presença de protelipossomos que continham um 

esterol (Chol ou Colestenona) para a formação de mineral, quando 

comparados com os respectivos sistemas de lipossomos.  
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Se correlacionarmos os parâmetros cinéticos dos sistemas utilizados 

com a formação de mineral, quando o ATP foi usado como fonte de Pi, 

podemos concluir que: a eficiência catalítica dos protelipossomos contendo 

Chol (1,8x103 M-1.s-1) e Colestenona (4,8x103 M-1.s-1), foi relativamente maior 

do que em sistemas constituídos apenas por DPPC (5,7x102 M-1.s-1). Logo, 

quanto maior for a eficiência catalítica espera-se uma maior produção de Pi, 

consequentemente, maior formação de mineral. Deste modo, os resultados 

obtidos para a mineralização vão de encontro aos dados obtidos por cinética. 
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5. Conclusão  

 

 

Os sistemas constituídos por DPPC, DOPC, DPPC:Chol e DOPC:Chol 

mostraram similaridade em relação à hidrólise do substrato PPi. Apresentaram 

maior afinidade, se comparados com os outros substratos, sugerindo que o PPi 

pode ser hidrolisado preferencialmente em um microambiente onde estejam 

presentes todos os substratos concomitantemente. Porém, esta hipótese 

precisa ser comprovada já que um substrato pode competir com outro, 

resultando em inibição, e assim consequentemente, reduzir a formação de 

fosfato inorgânico produzido.  

Quanto aos sistemas compostos por DPPC e Chol, podemos destacar 

que os sistemas constituídos com 10% de Chol, revelaram menores valores de 

Vmáx de hidrólise para os substratos ATP, ADP e PPiem relação aos demais 

sistemas de mesma composição (mesmo contendo diferentes proporções de 

Chol).  

Após terem sido feitos estudos cinéticos sobre a influência do Chol em 

sistemas miméticos, foram feitas tentativas para a retirada do Chol destes 

sistemas utilizando a bmCD. Porém este tratamento resultou na remoção de 

apenas ~70% do Chol presente nos sistemas de proteolipossomos. A 

permanência de 30% de Chol (em relação à quantidade inicial) corresponde a 

10% em mol de Chol nos sistemas contendo DPPC. Além disso, foi constatado 

por DSC que provavelmente, parte da bmCD liga-se irreversivelmente aos 

sistemas vesiculares e isso resulta na interferência das características cinéticas 

encontradas após o tratamento.  

Assim, como os parâmetros cinéticos, após o tratamento não voltaram a 

ser similares aos sistemas obtidos, tanto para DPPC:CHOL 10% quanto na 

ausência de Chol, não foi possível confirmar se o efeito causado na enzima 

poderia ser oriundo exclusivamente devido à presença do Chol. 

Neste sentido, foi realizado o estudo empregando um análogo de 

estrutura do Chol para melhor compreendermos a influencia destes compostos 

sobre microambiente lipídico. A TNAP reconstituída em DPPC:Achol 36% 

molar, hidrolisou o ATP com uma Vmáx menor que a os sistemas constituídos 

por DPPC:Chol 36%, e maior do que para sistemas de DOPC:Chol 36% mol. 
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Os valores de K0.5 foram menores para DPPC:Achol 36 % mol, em comparação 

aos sistemas análogos. Com relação à hidrólise do PPi, os parâmetros 

cinéticos foram similares, em relação aos sistemas estudados contendo 

DPPC:Chol ou DOPC:Chol.  Diante destas diferenças apresentadas uma 

explicação pode ser sugerida com base a presença de um grupo ceto e a dupla 

ligação na cadeia da colestenona. Assim, os parâmetros termodinâmicos como 

a diminuição da entalpia de transição, perda de pré-transição, presença de 

cargas superficiais, bem como orientações das ligações de hidrogênio com a 

molécula de água, podem acarretar modificações conformacionais na TNAP.  

A mineralização foi ~4 vezes mais eficaz na presença de 

protelipossomos que continham Chol ou colestenona, do que para o sistema 

somente constituído por DPPC, e 16 vezes mais eficientes do que seus 

respectivos sistemas de lipossomos (ausência de enzima).  

Esta abordagem de reconstituição da TNAP em lipossomos e estudos 

cinéticos é inédita e de difícil comparação, devido à falta de estudos similares 

na literatura. Estes dados confirmam a importância do microambiente lipídico 

na interação da proteína com a membrana, mesmo para proteínas que não são 

integrais e que apresentam âncora de GPI. 

A relevância dos resultados aqui apresentados nos incentiva à 

continuidade de tais estudos, aumentando a complexidade da membrana dos 

sistemas, que possam mimetizar com mais similaridade as MVs, contribuindo 

assim no entendimento da função dos lipídios e suas interações com as 

proteínas presentes no processo de biomineralização. 
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