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Resumo 

A leishmaniose é uma doença cuja transmissão ocorre por protozoários parasitas do gênero 

Leishmania. Esta é uma doença que apresenta uma diversidade clínica epidemiológica, e dentre 

estas doenças, está a leishmaniose visceral, cujos agentes causadores são Leishmania donovani, 

Leishmania chagasi e Leishmania infantum. O surgimento de novos protozoários mais 

resistentes, o alto custo e a toxicidade do tratamento atual tem evidenciado a necessidade por 

novos tratamentos seguros e eficazes para a leishmaniose. A doença é geralmente fatal para 

pacientes que não forem tratados adequadamente, principalmente quando ocorre a co-infecção 

com o vírus da imunodeficiência humana. Este protozoário é altamente dependente da via de 

salvação de purinas/pirimidinas para a síntese de nucleosídeos, o que torna as enzimas desta via 

atrativos alvos para a busca por novas substâncias bioativas. A Hidrolase de Nucleosídeos de 

Leishmania Donovani (LdNH) é uma enzima chave na via de salvação de purinas, e por isso vem 

sendo extensivamente estudada na busca para novos fármacos para o tratamento da leishmaniose. 

Neste contexto, ao buscar uma técnica ideal para o estudo dessa enzima, podem-se encontrar 

potenciais inibidores para esta via. Os métodos cromatográficos tem se mostrado muito 

eficientes para a técnica de triagem de inibidores. Além disso, o emprego de enzimas 

imobilizadas em suportes as torna mais estáveis, possibilitando sua a reutilização e dando maior 

reprodutibilidade aos ensaios. Neste estudo, teve-se como objetivo a imobilização em partículas 

magnéticas da enzima Hidrolase de Nucleosídeos de Leishmania donavani e o monitoramento da 

sua atividade através de um método de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), visando 

o desenvolvimento de um método de triagem eficiente e robusto para o estudo das propriedades 

enzimáticas da enzima LdNH. Os métodos validados neste trabalho podem ser utilizados para 

estudos de identificação de novos inibidores enzimáticos como potenciais protótipos de 

medicamentos para o tratamento da leishmaniose. 

 

 

Palavras chave: leishmaniose, hidrolase de nucleosídeos de leishmania donavani, cromatografia 

líquida. 
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1. Introdução 

 

A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por protozoários parasitas do gênero 

Leishmania. Esta doença apresenta uma grande diversidade epidemiológica. Dentre as 

principais formas clínicas apresentada por essa doença tem-se a leishmaniose cutânea e 

leishmaniose visceral. Para a leishmaniose cutânea os principais agentes causadores são 

Leishamnia amazonensis, Leishmania guyanesis e Leishmania braziliensis. Já para 

leishmaniose visceral os principais agentes causadores são Leishmania donovani ou 

Leishmania infantum (também conhecida como Leishmania chagasi).
1 

A leishmaniose visceral é a forma mais grave da doença e pode ser fatal. O tratamento 

atual para esta doença apresenta várias adversidades, dentre elas: o alto custo, a elevada 

toxicidade dos fármacos, o surgimento de novos protozoários mais resistentes e a coinfecção 

com o vírus da imunodeficiência humana são fatores que agravam o tratamento. Portanto, é 

necessário o desenvolvimento de novos fármacos para substituir o tratamento atual.
2
  

Para a descoberta de novos fármacos as estratégias utilizadas para o tratamento da 

leishmaniose são baseadas na inibição de proteínas chaves em processos bioquímicos para o 

crescimento e sobrevivência do protozoário. As vias metabólicas de nucleosídeos são fontes 

promissoras para a descoberta de novos fármacos, principalmente por suas enzimas e vias 

frequentemente diferirem das humanas. 

A sobrevivência dos protozoários do gênero Leishmania é altamente dependente das 

enzimas que catalisam as reações de hidrólise de nucleosídeos. Isto porque os nucleosídeos 

são os responsáveis pela síntese de DNA e RNA, e também são utilizados na produção de 

energia. Portanto, eles são extremamente necessários para a sobrevivência de todo 

organismo vivo. As Hidrolases de Nucleosídeos são enzimas que atuam catalisando estas 

reações de hidrólise e, portanto, tornam este protozoário altamente dependente destas.
3
  

As enzimas que atuam nesta via de biossíntese e na reciclagem de nucleotídeos são alvos 

promissores para a leishmaniose. A enzima Hidrolase de Nucleosídeos de Leishmania 

donavani é uma destas enzimas e ela é responsável pela hidrólise irreversível da ligação N-

glicosídica de ribonucleosídeos.
4 
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Após definido o alvo, deve-se começar a pesquisa para achar fármacos que consigam 

inibir o alvo selecionado. A utilização de técnicas cromatográficas vem sendo muito 

promissora para a triagem destes inibidores, isto se deve ao fato das semelhanças entre seu 

princípio e a o processo de ação do fármaco. Utilizando a cromatografia líquida em alta 

eficiência (CLAE) em conjunto com o processo de imobilização de enzimas em suportes 

podem-se obter informações importantes no estudo do alvo terapêutico e dos seus potenciais 

inibidores.
5
  

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é um método que está sendo muito 

empregado e desenvolvido com sucesso para o estudo das propriedades enzimáticas e 

triagem de inibidores. Esta técnica é realizada através de uma separação física, baseada na 

interação entre os analitos com a fase estacionária e a fase móvel. Neste processo, a 

separação dos analitos é dada através da competição entre as moléculas da amostra e da fase 

móvel pelo sítio ativo da fase estacionária. É uma técnica cromatográfica de partição.
6
 

  A partir de um método preciso, rápido e exato como a CLAE, pode-se realizar o estudo 

da enzima Hidrolase de Nucleosídeo de Leishmania donavani imobilizada por partículas 

magnéticas avaliando e estudando as suas propriedades enzimáticas.  
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1.1. Leishmaniose 

A leishmaniose é uma doença transmitida por protozoários parasitas do gênero 

Leishmania. Ela é uma doença representativa dentre um complexo de doenças com 

importante diversidade clínica e epidemiológica.
1
  

O agente causador da leishmaniose pertence à família do Trypanosomatidae e possui 

ciclo de vida biológico heteroxênico, isto é, são parasitas que só completam o seu ciclo 

evolutivo ao passar por dois hospedeiros. Neste caso, é necessário um hospedeiro 

invertebrado, que é representado pelo inseto (atua como vetor), e um hospedeiro 

vertebrado, como cães ou homens, por exemplo.
7
 A figura 1 mostra a forma de 

transmissão. Ela é realizada através da picada de mosquito num ser humano já doente, em 

seguida o mosquito infectado transmite a doença para alguma pessoa e esse ciclo se repete 

diversas vezes. 

 

Figura 1. Modo de transmissão da Leishmania.
8
  

As duas principais formas clínicas desta doença são: a leishmaniose visceral e a 

leishmaniose cutânea. A leishmaniose cutânea é a forma mais comum da doença, e a 

leishmaniose visceral é a forma mais séria, que pode ser fatal quando não tratada 
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adequadamente. Para o tipo visceral, o agente causador pode ser o Leishmania donovani ou 

Leishmania infantum (também conhecida como Leishmania chagasi).
3,9

 

Sua transmissão é dada por meio de picadas de fêmeas do inseto vetor infectado, 

denominado flebotomíneo. Na sua forma visceral, ataca os órgãos internos; já na sua forma 

cutânea causa úlceras faciais, cicatrizes desfigurantes e incapacidade.  

Os sintomas da Leishmaniose Visceral (LV) são febre de longa duração, aumento do 

fígado e do baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular e anemia.  

O tratamento da doença para humanos é feito através da utilização de três fármacos: 

antimoniato de N-metil glucamina, a anfotericina B lipossomal e o de anfotericina B 

desoxicolato. Apesar de existirem fármacos para o tratamento desta doença, não há a 

eliminação efetiva dos parasitas. Para fins de disseminação da doença, a não eliminação do 

parasita não em humanos não é um problema, pois estes não disseminam a doença. Já os 

cachorros, são os principais disseminadores da doença, e, portanto, podem ser de grande 

risco para a saúde da população humana e canina.  Neste caso, a eutanásia é uma das fontes 

de controle desta doença, alinhada também a outras ações do Ministério da Saúde. 

A prevenção é feita através da limpeza periódica de quintais e abrigos de cães. Existe 

uma vacina antileishmaniose que pode ser aplicada em animais assintomáticos como forma 

de prevenir o contágio pela doença e sua disseminação. 

Apesar de já existir um tratamento para a doença, o grande problema encontrado é a 

elevada toxicidade dos medicamentos, o baixo acesso aos serviços de saúde devido a seu 

alto custo, e o surgimento de protozoários mais resistentes que diminuem a eficácia do 

tratamento da doença.
9
 Além disso, a coinfecção com o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) é um grande problema, pois ambas as doenças progridem muito mais rápido quando 

em conjunto.
2 

De acordo com estudos do Ministério da Saúde, no ano de 2017 foram registrados 4103 

casos de leishmaniose visceral no Brasil, sendo 44,5 % deles na região nordeste. Pode-se 

observar no gráfico da figura 2 a distribuição do número de casos em diferentes regiões do 

país. 
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Figura 2. Casos de leishmaniose visceral por regiões brasileiras, 2008 a 2017.
10 

O gráfico da figura 3 mostra a taxa de letalidade (proporção entre o número de óbitos por 

uma doença e o número total de doentes por esta doença) e o número de óbitos causados 

pela coinfecção da Leishmania Visceral (LV) com o HIV.  

 

Figura 3. Número de casos de óbitos e taxa de letalidade de coinfecção LV/HIV no 

Brasil de 2008 a 2017.
10
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A LV é uma doença endêmica que afeta principalmente populações de baixa renda e é 

considerada uma doença negligenciada. Este tipo de doença conduz a uma falta de interesse 

das indústrias farmacêuticas na produção de fármacos para o seu tratamento. Portanto, faz 

com que os poucos medicamentos que existam sejam de alto custo e em consequência, baixo 

acesso a população de baixa renda e a alta mortalidade pela doença.
11

 Além disso, a 

diversidade de leishmanias também é um ponto que dificulta no controle da doença.  

É necessário o desenvolvimento de novos fármacos para o de tratamento desta doença, 

encontrando um composto que seja menos tóxico e mais efetivo para aprimorar o tratamento 

desta patologia. 

 

1.2.  Metabolismo de Nucleosídeos 

 

Os nucleosídeos são moléculas que fazem diversos papéis nas células de organismos 

vivos, dentre estes papéis, eles são moléculas precursoras de DNA e RNA e também são 

importantes para a obtenção de energia (formação de ATP). A sua estrutura química consiste 

em: uma base nitrogenada púrica ou pirimídica, ligados a uma pentose (ribose ou 

desoxirribose, RNA ou DNA, respectivamente). Dentre as bases nitrogenadas têm-se as 

púricas (adenina e guanina) e as pirimídicas (citosina, timina e uracila). A figura 4 mostra as 

bases nitrogenadas citadas anteriormente e uma estrutura padrão de um nucleosídeo.
12 

 

Figura 4. Estrutura das bases nitrogenadas púricas/pirimídicas e uma estrutura básica de 

um nucleosídeo.
13 



 

7 
 

 

Existem dois modos de se obter esses compostos: através da via de novo ou da via de 

salvação. Na via de novo utiliza-se grande quantidade de energia para a produção de novas 

moléculas a partir de precursores já conhecidos. Já na via de salvação, se reutiliza bases e 

nucleosídeos gerados pela reciclagem intracelular de nucleosídeos. A produção destes 

nucleosídeos é importante devido a suas funções. Por estes motivos, nucleosídeos são muito 

importantes na sobrevivência de qualquer organismo vivo.
3 

Sendo assim, as enzimas que estão relacionadas à catálise desta via de biossíntese na 

reciclagem de nucleosídeos são alvos promissores no tratamento de doenças cujos parasitas 

necessitam desta síntese. A reciclagem dos nucleosídeos é realizada através da catálise que 

ocorre na hidrólise de ligações N-ribosídicas de nucleosídeos purina e/ou pirimidina, como 

na equação: Nucleosídeo + H2O  Ribose + Purina ou Pirimidina. 

 

1.3. Hidrolase de Nucleosídeos de Leishmania donavani (LdNH) 

As hidrolases de nucleosídeos são enzimas de grande importância na busca de alvos para 

o tratamento da leishmaniose. A hidrólise realizada por este grupo de enzimas é necessária 

para a sobrevivência dos protozoários do gênero Leishmania, pois é a partir desta reação que 

são obtidos os precursores para a síntese de DNA e RNA, e também a obtenção de energia. 

Sabe-se que esta é uma reação essencial para o protozoário obter a matéria prima para a 

preparação de nucleosídeos quando se encontra no corpo do hospedeiro. Portanto, inibidores 

desta via são de extrema importância para eliminar o parasita. 

Uma das enzimas relacionadas na catálise da via de biossíntese de reciclagem de 

nucleosídeos é a Hidrolase de Nucleosídeos de Leishmania donavani (LdNH). Ela é 

responsável pela reação catalítica presente na figura 5, que representa a hidrólise irreversível 

da ligação N-glicosídica de ribonucleosídeos. Esta enzima pode catalisar a hidrólise de dois 

diferentes nucleosídeos, a uridina e a inosina.  
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Figura 5. Reações de catálise da enzima LdNH.
4 

A estrutura cristalográfica da enzima LdNH foi obtida através de modelagem molecular, 

e pode ser observada na figura 6. 

 

Figura 6. Estrutura obtida através de modelagem molecular da enzima LdNH.
4 

A cristalografia mostra que a estrutura do monômero da enzima LdNH contém uma 

ligação muito forte com o metal Ca
2+

. Este fato é importante pois tem influência direta na 

hidrólise de nucleosídeos do RNA. Portanto, a atividade da enzima LdNH pode ser regulada 

pela introdução de compostos que interajam com o íon Ca
2+

. As substâncias que apresentam 

em sua estrutura química OH, NH2 e SH são importantes alvos para a inibição da enzima 

LdNH. 
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Na literatura
11

 já são encontrados alguns inibidores da enzima LdNH. Dentre eles, têm-se 

os presentes na figura 7, onde o composto 1 é  o azidotimidina (AZT); o composto 2 é o 6-

cloro-1,4-dihidro-1-((2R,3S,4R,5R)-tetrahidro-3,4-dihidroxi-5-(hidroximethil)furan-2-il)-4-

oxoquinolina-3-ácido carboxílico; o composto 3 é o 6-flúor-1,4-dihidro-1-((2R,3S,4R,5R)-

tetrahidro-3,4-dihidroxi-5-(hidroximethil)furan-2-il)-4-oxoquinolina-3-ácido carboxílico.  

 

Figura 7. Estrutura de alguns inibidores da enzima LdNH.
4 

Estes compostos foram testados como inibidores nas concentrações de 6, 18 e 30 µmol/L. 

A substância 3 é o que apresenta o maior potencial inibitório, de 96 %, seguido a substância 

2 que apresente 93 % de inibição. Isto se deve ao fato da presença de hidroxilas em suas 

composições químicas nessas posições específicas observadas na figura 7. Isto porque, nesta 

posição, as hidroxilas são capazes de complexar o cátion Ca
2+

. Já a substância 1, apresenta 

apenas 23 % de potencial inibitório, o que é bem menos efetivo devido a falta desse 

grupamento OH na posição necessária. Esses compostos são capazes de interagirem com os 

íons Ca
2+ 

e também com os aminoácidos presentes no sítio ativo da enzima LdNH. 

Na hidrólise destes nucleosídeos a interação entre o Ca
2+

 da enzima com os dois 

grupamentos OH
 
das riboses é um fator que facilita a eliminação da ribose. A figura 8 

mostra essa reação de hidrólise. 

 

Figura 8. Mecanismo de hidrólise para enzima LdNH.
4 
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Nesta reação pode-se observar que o meio ácido é importante, pois ocorre a protonação 

do nitrogênio cíclico. Em seguida, a água ataca o carbono ligado ao nitrogênio cíclico, 

levando à quebra da ligação C – N e promovendo de fato a hidrólise ácida, para serem 

formados os produtos ribose e uma purina (hipoxantina).  

A enzima LdNH,  estudada como um potencial alvo para o desenvolvimento de drogas 

antiparasitárias, já foi encontrada em procariotos e eucariotos, entretanto, não em 

mamíferos, que torna as NHs alvos ainda mais interessantes para o desenvolvimento de 

drogas seletivas.
3
 

 Após definido o alvo biológico da pesquisa, deve-se realizar uma triagem de inibidores, 

onde alguns fármacos serão testados para observar a atividade desta enzima. Atualmente a 

metodologia de estudo para a atividade da enzima LdNH é baseada em análises por 

espectrofotômetro ultravioleta (UV).  

No primeiro caso, se monitora a atividade da enzima a 280 nm, onde a verificação da 

formação do produto hipoxantina é dada através da variação de absorbância neste 

comprimento de onda. É necessário atentar-se que há um fator que pode comprometer o 

estudo realizado, pois ele não é realizado no comprimento de onda de máxima absorção do 

produto quantificado, já que o substrato (inosina) e do produto (hipoxantina) apresentam 

máximos de absorção muito próximos (248 nm e 249 nm, respectivamente).
12

 Como o 

substrato e produto da reação catalisada pela LdNH possuem máximos de absorção muito 

próximos e ambos os analitos absorvem significativamente a 280 nm, este método possui 

baixa sensibilidade e é susceptível a presença de interferentes que absorvam na mesma 

região do UV.  

Já para uma segunda metodologia, visando minimizar o problema dos máximos de 

absorção serem muito próximos, utiliza-se um ensaio combinado com a xantina oxidase 

(XO). Onde o produto (hipoxantina) pode ser convertido em ácido úrico, que apresenta 

absorção máxima em 293 nm e por isso pode ser quantificado, minimizando a dificuldade 

em relação interferentes sensibilidade do método.
3
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Entretanto, visando uma técnica mais precisa, confiável e rápida, são necessários mais 

estudos para realizar a triagem de inibidores da enzima LdNH. Uma boa alternativa para esta 

triagem é a cromatografia, a qual tem sido muito promissora neste processo.  

 

1.4.  Imobilização de Enzimas 

Através da técnica de imobilização enzimática é possível melhorar as propriedades de 

enzimas, tais como aumento da seletividade, estabilidade e atividade. Essas vantagens são 

muito úteis no estudo de características enzimáticas, pois aperfeiçoam a utilização das 

enzimas nestes ensaios.  

O processo de imobilização pode ser realizado através dois métodos, o método “in 

batch” e o método “in situ”. No método “in batch” a imobilização da proteína ocorre em 

um processo totalmente desvinculado ao preparo da coluna. Já no método “in situ” a 

imobilização ocorre dentro da própria coluna onde será realizada a reação enzimática. O 

processo de imobilização “in situ” é um processo mais caro, onde se exige instrumentos 

com mais sofisticados para ser realizado. A metodologia de imobilização “in batch” é mais 

simples e, portanto pode ser realizada de forma mais acessível. Apesar de que em ambos os 

casos deva-se verificar a atividade enzimática durante o tempo de estudo, no processo “in 

batch” é mais comum ocorrer a inativação enzimática.
5
  

Existem diversas formas de imobilização enzimática, o que determina a melhor 

metodologia a ser utilizada são as propriedades da proteína alvo. As técnicas podem ser 

baseadas em ligações físicas ou químicas. Um resumo das técnicas mais utilizadas pode ser 

encontrado na figura 9. 
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Figura 9. Diferentes tipos de interações para a imobilização enzimática.
5 

O método de imobilização por adsorção física apresenta como vantagem um menor 

desequilíbrio na estrutura inicial da enzima, pois ocorre através de interações de Van der 

Waals, interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio e interações específicas. Entretanto o 

problema desta técnica é a dessorção da enzima durante os ensaios realizados. Já na 

imobilização por adsorção iônica, a interação ocorre por meio de interações eletrostáticas 

entre cargas opostas presentes na enzima e na superfície do material adsorvente. Entre os 

dois métodos de adsorção, a imobilização por adsorção iônica é mais forte devido à natureza 

de suas interações.
15

  

Uma técnica muito utilizada em biocromatografia é a imobilização por ligações 

covalentes. Este tipo de imobilização é baseado na formação de ligações covalentes entre a 

molécula de proteína alvo e o suporte. As principais vantagens deste método são: o aumento 

da estabilidade enzimática e menores problemas como fenômeno da dessorção. 

Outra técnica possível é a imobilização com microcápsulas. É um método que pode 

incluir mais de uma enzima no mesmo sistema e é realizado através do envolvimento das 

enzimas por membranas semipermeáveis ou micelas reversas formadas por surfactantes. 

A imobilização por ligação cruzada consiste em ligar as enzimas umas as outras ou a 

proteínas inativas; neste método não há suporte. Esta forma de imobilização pode ser obtida 

através de métodos químicos ou físicos. Utilizando o método químico formam-se ligações 

covalentes cruzadas com a enzima, utiliza-se um agente bi ou multifuncional, como por 
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exemplo, o gluteraldeído. Uma das dificuldades encontradas neste método de imobilização é 

a diminuição da atividade e também uma baixa estabilidade mecânica.
16 

O suporte cromatográfico ideal é aquele que é inerte, apresenta resistência mecânica e 

consegue otimizar as propriedades da enzima, como estabilidade e atividade.  

Dentre os suportes utilizados para a imobilização enzimática, têm-se os suportes baseados 

em materiais monolíticos (sílica ou polímero orgânico), que apresentam como vantagem a 

utilização de altas vazões sem aumentar a pressão.
17

  

Os suportes HILIC (hydrophilic interaction chromatography) são formados a partir da 

sílica gel modificada, através da ligação de grupos hidrofílicos neutros a este suporte de 

sílica. Ele é um bom suporte para a separação de monossacarídeos, ácidos orgânicos e 

vitaminas solúveis em água.
18

  

O suporte de capilar é utilizado para a técnica de imobilização por ligações covalentes é 

muito utilizada para IMERs (do inglês: Immobilized Enzyme Reactor), conhecidos como 

reatores de enzima imobilizada. Através desta técnica pode se ligar covalentemente 

biomoléculas a uma fase estacionária (capilar) tornando superior a estabilidade em relação a 

temperatura, presença de solventes orgânicos e pH. A reutilização dos capilares é possível e 

o sistema ocorre em fluxo.
5
 

A imobilização em partículas magnéticas utiliza como suporte partículas magnéticas 

modificadas. As ligações se dão através de interações covalentes da partícula do suporte com 

a enzima. Apresentam como uma grande vantagem o poder de serem reutilizadas, facilidade 

de extração e preservação da atividade catalítica da enzima.
19

 

A escolha da metodologia de imobilização deve ser bem avaliada, pois é importante que 

seja preservada a estrutura terciária da enzima e também para que seja mantido fácil acesso 

do substrato aos sítios ativos da biomolécula. 
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1.5.  Imobilização de Enzimas em Partículas Magnéticas 

 

O método de imobilização por partículas magnéticas apresenta diversas vantagens, dentre 

elas: 

 Aumento da superfície de contato; 

 Biocompatibilidade, isto é, devido a fato deste material ser de natureza inerte, 

não apresenta toxicidade ao tecido vivo; 

 Facilidade de extração: a extração ocorre a partir da utilização de um imã que 

atrai as partículas através da formação de um campo magnético; 

 Diversidade de terminações, como amino, epóxido e carboxila, o que traz ao 

método uma maior possibilidade de uso; 

 Capacidade de reutilização: as partículas podem ser lavadas e reutilizadas sem 

perda da função; 

 Supramagnetismo: apresentam magnetização apenas na presença de um campo 

magnético externo.
15

  

 

Um dos métodos mais utilizados neste processo é a imobilização através de ligações 

covalentes. Na primeira etapa o suporte é ativado através da adição de grupos eletrofílicos, e 

na segunda etapa ocorre à ligação em si entre a enzima e as partículas magnéticas. A ligação 

da enzima com o suporte pode ser realizada de forma direta ou através do uso de agentes 

espaçadores bi ou multifuncionais (como por exemplo, o glutaraldeído), que conferem mais 

mobilidade a enzima.
20

 

O núcleo das partículas magnéticas pode ser de óxidos de ferro, metais (como Fe e Co), 

entre outros. Os de óxido de ferro são os mais utilizados. Quando comparado aos metais 

puros de Fe e Co, apesar de metais terem melhores propriedades magnéticas, eles 

apresentam menor estabilidade oxidativa, baixa compatibilidade em sistemas não aquosos e 

maior toxicidade. A formação das nanopartículas irá depender de qual foi o sal utilizado 

(cloretos, sulfatos, nitratos, etc), do pH, da proporção de íons ferrícos e ferrosos, dentre 

outros fatores.
21 
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As partículas magnéticas deste material apresentam altas sensibilidades magnéticas e 

baixa toxicidade. Dentre os óxidos de ferro o mais utilizado é a magnetita (Fe3O4), devido a 

sua biocompatibilidade. Sua superfície, quando não revestida, é hidrofóbica e apresenta alta 

tendência a se aglomerar, portanto é essencial um revestimento para o aumento da 

estabilidade. Dentre os revestimentos tem-se polímeros orgânicos, surfactantes orgânicos, 

grupamentos amino, epóxido, entre outros.
21 

Este método de imobilização é baseado em ligações covalentes e devido às vantagens 

apresentadas vem sido muito utilizado. Porém devem sempre ser estudados as propriedades 

físicas e químicas da biomolécula após ligada, devido ao fato desta poder sofrer 

modificações em sua estrutura. 

  

1.6.  Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é uma técnica físico-química de 

separação, que se baseia na migração diferencial nos componentes de uma mistura (analitos) 

devido à diferença de afinidade dos analitos entre a fase estacionária e a fase móvel. A 

figura 10 mostra o esquema de um cromatógrafo líquido.
 22

 

 

Figura 10. Esquema de um equipamento de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE).
22
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A cromatografia líquida de alta eficiência pode ser empregada na determinação da 

afinidade entre ligantes e biomoléculas através de diferentes abordagens, sendo uma delas o 

monitoramento da atividade enzimática através da quantificação direta do produto formado a 

partir da catálise enzimática. Quando a enzima cuja atividade se deseja monitorar está 

imobilizada em um suporte sólido, esta deve ser incubada com o substrato e demais analitos 

(inibidores, cofatores, candidatos a inibidores) para que a reação se processe e, então, após 

sua extração do meio reacional, o sobrenadante é analisado por CLAE para quantificação do 

produto formado. Nesta abordagem, o uso de partículas magnéticas como suporte para a 

imobilização é bastante promissor por envolver pouca manipulação da amostra e fácil 

extração magnética da enzima imobilizada.  

Sabendo quais são os analitos a serem separados, propõe-se uma metodologia análitica 

por CLAE-DAD para a sua separação. Trabalha-se para otimizar os parâmetros possíveis a 

serem modificados, que são fase móvel, fase estacionária, vazão, volume de injeção e 

sistema de detecção. Após encontrar uma boa separação dos analitos, pode-se prosseguir os 

demais estudos.  

 

1.7.  Cinética Enzimática 

 

As enzimas são conhecidas como catalisadores biológicos, isto porque, são proteínas 

capazes de catalisar reações de processos biológicos. A reação ocorre através da formação 

de um complexo enzima-substrato. Esta catálise é responsável pela diminuição das barreiras 

energéticas associadas à transformação química do substrato em produto. O modelo mais 

simples e genérico deste processo é encontrado na equação 1.  

 

 

Equação 1. Reação de catálise enzimática. 
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Como pode ser observado na figura 11, a enzima apresenta um sítio ativo, no qual 

encaixa-se perfeitamente um substrato específico formando-se um modelo chave/fechadura 

que foi o modelo proposto por Emil Fischer em 1894.
23 

 

 

Figura 11. Modelo de reação biológica na formação de um produto através do complexo 

enzima-substrato.
25 

 

O modelo da equação 1 foi proposto por Adrian Brown em 1902. Quando se pode 

verificar que quando o substrato encontra-se em altas concentrações, a segunda etapa será a 

etapa limitante da velocidade. Isto é, em altas concentrações de substrato, pode-se considerar 

que a velocidade da reação torna-se independente da concentração de substrato já que todos 

os sítios catalíticos já estão sendo utilizados. 

Para catálises enzimáticas, os processos são descritos de acordo com a curva de 

Michaelis-Menten. A determinação do mecanismo catalítico da enzima pode ser realizada 

através da observação da variação da taxa de reação em diferentes condições. Em geral, 

conforme aumenta-se a concentração de substrato aumenta-se a atividade enzimática. Já por 

outro lado, o aumento da temperatura, condições de pH extremos e altas concentrações 

salinas, desestabilizam a enzima, desnaturando-a. 

A figura 12 mostra um modelo da hipérbole de Michaelis-Menten, onde observa-se que 

conforme a concentração de substrato aumenta, a velocidade também aumenta, até um ponto 

onde ocorre a saturação. 
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Figura 12. Curva de saturação numa reação enzimática, mostrando a relação entre a 

concentração de substrato ([S]) e a velocidade (V).
5 

A constante de Michaelis-Menten (KM) é determinada através de curvas de saturação, 

como exemplificado na Figura 12, e reflete a concentração de substrato total para a qual se 

detecta a velocidade de reação correspondentes à metade da velocidade máxima e esta 

constante é dependente das condições do meio, tais como pH, temperatura e força iônica. O 

KM é uma propriedade que mostra a afinidade da enzima pelo seu substrato, e quanto maior 

o valor de KM mais fraca a interação do complexo enzima-substrato. É importante ressaltar 

que o KM é sempre o mesmo para uma determinada enzima, diferente da VMÁX que varia de 

acordo com a concentração da enzima.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivos Gerais 

Desenvolver um método por cromatografia líquida de alta eficiência para o 

monitoramento da atividade da enzima LdNH através da quantificação direta da hipoxantina 

formada e empregá-lo na caracterização cinética da enzima imobilizada covalentemente em 

partículas magnéticas. 

 

2.2.   Objetivos Específicos 

 

 Imobilizar a enzima LdNH em esferas magnéticas para que seja realizado o estudo das 

características enzimáticas; 

 Otimizar os parâmetros de reação da enzima imobilizada com o substrato, como tempo de 

reação e quantidade de esferas magnéticas; 

 Otimizar as condições de separação de inosina (substrato) e hipoxantina (produto) da 

reação catalisada pela LdNH; 

 Validar um método para a quantificação do produto formado pela catálise da reação da 

enzima LdNH com o substrato em questão; 

 Realizar os estudos cinéticos para a enzima imobilizada e avaliar a estabilidade nas 

condições cromatográficas de análise. 
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3. Procedimentos 

 

3.1. Equipamentos e Reagentes 

 

O equipamento utilizando para as anáises por CLAE foi o Sistema cromatográfico HPLC 

Shimatzu Prominence Multi-PDA modular, composto por uma bomba quaternária e uma 

bomba unitária, um auto-injetor e compartimento para coluna termostatizado acoplado a um 

detector PDA. Os cromatogramas são registrados através do software Lab Solution. As 

separações cromatográficas foram conduzidas em uma coluna Eclipse XBD C18 Agilent 15 

x 0.46 cm, 5µm. 

A água utilizada na preparação das soluções necessárias, como as fases móveis e as 

soluções para uso nos ensaios, foi obtida em um sistema MILLI-Q Direct 8 (MILLIPORE). 

Os reagentes utilizados foram obtidos da Sigma-Aldrich, VETEC ou Qhemis. Com 

exceção dos solventes utilizados nas fases móveis do cromatógrafo, que devem apresentar 

um grau de pureza compatível com o mesmo e foram adquiridos pela J.T. Baker.  

Para a homogeneização das amostras utilizou-se um vórtex Ika modelo Lab Dancer. 

A pesagem analítica dos reagentes foi utilizada uma balança analítica Bioprecisa, modelo 

FA-2104N, com precisão 0,0001g. 

Para o ajuste de pH foi utilizado o pH-metro Sensoglass modelo SP1800 com precisão 

0,01 calibrado adequadamente. 

A etapa de imobilização enzimática teve as suas reações realizadas com o auxílio de um 

agitador do tipo Revolver da Thermo Scientific. 

A enzima LdNH foi expressa e purificada pelo grupo da Profª Drª Luzineide Wanderley 

Tinoco, da UFRJ-NPPN, e gentilmente cedida para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

3.2. Preparo de Soluções 

 

3.2.1. Soluções para a Imobilização Enzimática 

(a) Solução de Piridina: diluiu-se 200 µL de piridina em 200 mL de água deionizada, 

ajustando-se o pH para 6,0 com NaOH/HCl utilizando-se um pHmetro. Em seguida a 

solução foi avolumada em um balão volumétrico de 250 mL.   
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(b) Solução de Gluteraldeído: adicionou-se 5,0 mL de glutaraldeído a 25% aquoso em 

um tubo falcon e mais 20 mL da solução (a). 

(c) Solução de Glicina: utilizou-se 7,5 g de glicina e acrescentou-se 90 mL de água 

deionizada. Ajustou-se o pH para 8,0 com NaOH/HCl utilizando um pHmetro e, em seguida, 

avolumou-se a solução para 100 mL com um balão volumétrico. 

(d) Tampão Fosfato 20 mmol/L, pH 7,4 e NaCl 300 mmol/L: pesou-se 0,2722 g e 

adicionou-se 90 mL de água deionizada, ajustando-se em seguida o pH para 7,4 com 

NaOH/HCl. Feito isso, acrescentou-se 1,7535 g de NaCl na solução e avolumou-se para 

100mL utilizando um balão volumétrico. 

3.2.2. Soluções para a Estabilidade 

(a) Solução de Inosina 500 µmol/L: pesou-se 0,01341 g de inosina e avolumou-se para 

10 mL com um Tampão Fosfato 20 mmol/L, pH 7,4 e NaCl 300 mmol/L utilizando um 

balão volumétrico. Esta solução é de inosina 5 mmol/L. Para a concentração desejada, 

utilizou-se 10 mL da solução de inosina a 5 mmol/L e avolumou-se utilizando o mesmo 

tampão em um balão volumétrico de 100 mL. 

3.2.3. Soluções para a Curva Analítica 

(a) Solução mãe de Hipoxantina 5 mmol/L: pesou-se 0,01361 g de hipoxantina e 

avolumou-se para 20 mL com o Tampão Fosfato 20 mmol/L, pH 7,4 e NaCl 300 mmol/L 

utilizando um balão volumétrico. 

(b) Solução diluída de Hipoxantina 2 mmol/L: retirou-se uma alíquota de 20 mL da 

solução (a) e avolumou-se para 50 mL em um balão volumétrico, utilizando a solução 

tampão Fosfato 20 mmol/L, pH 7,4 e NaCl 300 mmol/L. 

(c) Fase móvel de Trietilamina 1% pH 6,0: transferiu-se 5 mL de trietilamina (TEA) para 

um béquer de 500 mL e adicionou-se 450 mL de água ultrapurificada. Ajustou-se o pH para 

6,0 com ácido acético e avolumou-se a solução em um balão volumétrico de 500 mL. 
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3.2.4. Soluções para a Cinética Enzimática 

(a) Solução de Inosina 25 mmol/L: utilizou-se 0,06705 g do padrão de inosina e 

avolumou-se para 10 mL utilizando Tampão Fosfato 20 mmol/L, pH 7,4 e NaCl 300 

mmol/L em um balão volumétrico.  

(b) Solução de Inosina 5 mmol/L: retirou-se  uma alíquota de 2 mL da solução de inosina 

25 mmol/L e avolumou-se para 10 mL com o Tampão Fosfato 20 mmol/L, pH 7,4 e NaCl 

300 mmol/L utilizando um balão volumétrico. 

 

3.3. Imobilização em Esferas Magnéticas 

O procedimento de imobilização da enzima LdNH em esferas magnéticas foi conduzido 

conforme protocolo fornecido pelo fabricante Sigma-Aldrich com ligeiras modificações. As 

partículas magnéticas possuem 10 µm de diâmetro com núcleo de Fe3O4 e terminação amino 

em sua superfície.  

As soluções (a) e (b) descritas no item 3.2.1. foram preparadas previamente.  

Transferiu-se para um microtubo 100 µL da suspensão de micropartículas magnéticas a 

50 mg/mL, equivalente a 5 mg de esferas magnéticas. A este mesmo microtubo acrescentou-

se 1 mL da solução (a), agitou-se manualmente por alguns segundos e em seguida o 

microtubo foi deixado sobre um imã durante 30 s para a extração induzida por campo 

magnético. O sobrenadante foi retirado e a operação com o tampão de piridina foi realizada 

mais duas vezes para que fosse realizada a lavagem das esferas magnéticas.  

Após o término da operação de lavagem, adicionou-se 1 mL da solução (b) (descrita no 

item 3.2.1.) ao microtubo. Este foi deixado em um agitador orbitalar do tipo revólver à 

temperatura ambiente durante 3 h.  

Após este tempo, o microtubo foi deixado novamente sobre o imã por 30 s e o 

sobrenadante foi retirado. Em seguida, com o intuito de retirar o gluteraldeído residual que 

não reagiu, lavou-se as esferas com 1 mL da solução de piridina por cinco vezes.  
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Na próxima etapa adicionou-se 1000 µL da solução estoque da enzima LdNH para a 

incubação com as esferas magnéticas. Separou-se 50 µL da solução estoque da enzima para 

análise posterior. O microtubo contendo a enzima e as partículas magnéticas foram mantidas 

overnight a 4 ºC no agitador orbitalar do tipo revólver.  

Após o período de overnight o microtubo foi deixado sobre o imã e o sobrenadante foi 

retirado e armazenado no freezer para análise posterior. Em seguida, foi adicionado 1 mL de 

uma solução da solução (c). Feito isso, o microtubo permaneceu durante 30 min num 

agitador do tipo revólver a 4 ºC. Ao final da reação o microtubo foi deixado sobre o imã e o 

sobrenadante foi removido. Para o armazenamento foi utilizado o tampão fosfato 20 

mmol/L, pH 7,4 e 300 mmol/L NaCl, que é compatível com a enzima imobilizada.  

 

3.4. Desenvolvimento e validação do método cromatográfico 

O monitoramento da atividade da enzima LdNH foi realizado por cromatografia líquida 

de alta eficiência acoplada a um detector de arranjo de diodos (DAD). O método consiste na 

separação do substrato (inosina) e do produto (hipoxantina) da reação enzimática catalisada 

pela enzima LdNH e foi conduzida com base nos estudos previamente desenvolvidos no 

grupo.
15 

Neste caso o produto da reação escolhido para ser quantificado foi a hipoxantina e, 

portanto, a atividade da enzima em questão esta diretamente relacionada com a formação de 

hipoxantina em um determinado tempo.   

As condições cromatográficas foram otimizadas e as melhores condições encontradas 

foram: coluna Eclipse XBD C18 Agilent 15 x 0,46 cm, 5 μm, fase móvel 1% TEA pH 6,0: 

MeOH (95:5, v/v), vazão 0,8 mL/min, Vinj 10 μL e detecção a 249 nm. 

O método desenvolvido para a quantificação de hipoxantina foi validado de acordo com 

os parâmetros estabelecidos pela ANVISA, sendo eles: linearidade, seletividade, precisão, 

exatidão e limite de quantificação.
27,28 

A linearidade foi avaliada com a construção de uma curva analítica na faixa de 5 

μmol/L – 1000 μmol/L e os ensaios foram feitos utilizando as condições cromatográficas 
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descritas neste item. A curva analítica foi obtida através do método de regressão linear, 

utilizando a área da banda cromatográfica e a concentração de hipoxantina relacionada.  

A solução de hipoxantina 2 mmol/L utilizada para as diluições foi preparada de acordo 

com o item 3.1.3. Na tabela 1 podem-se observar as diluições realizadas para cada ponto da 

curva analítica realizada. 

 

Tabela 1. Preparo das soluções para construção da curva analítica para a quantificação de 

hipoxantina. 

Concentração de 

Hipoxantina 

(μmol/L) 

Volume de 

Hipoxantina 2 mmol/L 

(μL) 

Volume tampão fosfato 20 

mmol/L, pH 7,4 e  

NaCl 300 mmol/L (μL) 

5 5 1995 

10 10 1990 

20 20 1980 

40 40 1960 

80 80 1920 

160 160 1840 

320 320 1680 

550 550 1450 

780 780 1220 

1000 1000 1000 

 

As soluções foram preparadas em triplicata e avolumadas em balão volumétrico de 2 

mL.  

Para avaliar os parâmetros de precisão e exatidão, foram preparadas soluções como 

controles de qualidade do método, em quintuplicata, de acordo com a tabela 2. Os controles 

foram feitos inter e intradias, isto é, no mesmo dia da curva e em dias alternados posteriores 

a realização da curva. A precisão do método foi expressa como o coeficiente de variação 
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(CV%) e foram aceitos valores de CV até 20 %. A exatidão foi determinada pelo cálculo de 

volta e expressa, em porcentagem, como a razão entre o valor médio encontrado pelo 

método e o valor de referência das concentrações adicionadas. Para a exatidão foram aceitos 

desvios de até 20 %, conforme recomendado pela ANVISA para métodos bioanalíticos.  

 

Tabela 2. Soluções preparadas para a validação da curva analítica. 

Concentração de 

Hipoxantina 

(μmol/L) 

Volume de 

Hipoxantina 2 mmol/L 

(μL) 

Volume tampão fosfato 20 

mmol/L, pH 7,4 e  

NaCl 300 mmol/L (μL) 

8 8 1992 

200 200 1800 

800 800 1200 

 

A seletividade foi avaliada através da injeção de três amostras denominadas brancos em 

cada sequência de análises. O branco apresentava apenas o tampão fosfato 20 mmol/L, pH 

7,4 e NaCl 300 mmol/L. 

O limite de quantificação foi adquirido observando a menor concentração da curva onde 

a precisão e exatidão das amostras não excediam o valor de 20 %. 

 

3.5. Ensaios de Atividade e Estudos Cinéticos 

 

3.5.1.  Avaliação da Quantidade de Partículas Magnéticas  

Para testar a quantidade de partículas a serem utilizadas em cada ensaio de atividade, 

foram selecionadas algumas concentrações de partículas magnéticas possíveis para a 

realização dos ensaios. O teste foi realizado em duplicata, com um tempo de reação de 30 s. 

Foram colocados em microtubos, diferentes volumes de partículas magnéticas, de acordo 

com a tabela 3, e a reação foi realizada com inosina a 500 µmol/L. 
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Tabela 3. Teste de quantidade de partículas magnéticas. 

Volume de 

Partículas 

Magnéticas (μL) 

Volume tampão 

fosfato 20 mmol/L, 

pH 7,4 e NaCl  

300 mmol/L (μL) 

Concentração Final de 

Partículas Magnéticas 

(mg/mL) 

5 995 0,005 

10 990 0,010 

30 970 0,030 

50 950 0,050 

 

Depois de realizado o teste, os analitos foram submetidos à análise cromatográfica com 

as condições citadas em 3.4.   

 

3.5.2. Teste de Tempo de Reação 

Para realizar este teste, preparou-se a solução de inosina 500 µmol/L descrita em 3.2.2. 

Utilizou-se 10 µL de esferas magnéticas imobilizadas e acrescentou-se 990 µL de tampão 

fosfato 20 mmol/L, pH 7,4 e 300 mmol/L NaCl. Feito isso, o microtubo foi deixado sobre 

um imã por 30 s e foi descartado o sobrenadante. Em seguida, 1000 µL de inosina foram 

adicionados ao microtubo e a reação foi promovida pela agitação manual durante os tempos 

de 10 s e 30 s para fins de comparação. Após o tempo de reação o microtubo foi deixado 

sobre o imã por 30 s e o sobrenadante foi guardado para análise posterior no HPLC, segundo 

o item 3.4. O teste foi realizado em duplicata. 
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3.5.3. Teste de Estabilidade 

A atividade enzimática foi monitorada utilizando 10 μL da suspensão de partículas 

magnéticas contendo a enzima imobilizada (concentração 1 mg/mL) e 990 μL de tampão 

fosfato 20 mmol/L pH 7,4 e 300 mmol/L NaCl, resultando numa concentração final de 0,01 

mg/mL de esferas por análise realizada. Após realizada essa diluição das partículas 

magnéticas, as esferas foram deixadas sobre um imã por 30 s e em seguida, o sobrenadante 

foi retirado através de uma extração induzida por campo magnético. Então, às partículas 

magnéticas acrescentaram-se 1000 μL de inosina 500 mmol/L (preparada como descrito no 

item 3.2.2.) e a reação foi realizada durante 10 s sob agitação manual. O microtubo foi 

deixado novamente por 30 s sob o imã e o sobrenadante pode ser extraído e armazenado 

para análise através do método cromatográfico desenvolvido. O estudo foi realizado em 

duplicata.  

Inicialmente foram realizadas análises a com periodicidade de 7 dias, depois de perceber 

que a atividade da enzima permanecia estável, o tempo entre uma análise e outra aumentou 

para 14 dias e por fim para 30 dias. 

 

3.5.4. Cinética Enzimática 

Para a cinética enzimática foram utilizadas duas quantidades distintas de esferas 

magnéticas a partir da suspensão de partículas magnéticas contendo a enzima LdNH 

imobilizada estoque (1 mg/mL), visando o melhor resultado possível. A faixa de 

concentração de inosina selecionada foi de 5 – 10000 μmol/L, a reação durou 10 s para cada 

análise e as análises foram realizadas em duplicata. A tabela 4 mostra as diluições realizadas 

para a produção de diferentes concentrações de inosina.  
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Tabela 4. Preparo de soluções de inosina para a cinética enzimática. 

Concentração de 

Inosina (μmol/L) 

Volume de 

Inosina (μL) 

Volume tampão fosfato  

20 mmol/L, pH 7,4 e NaCl 

300 mmol/L (μL) 

5 2 1998 

20 8 1992 

80 32 1968 

160 64 1936 

320 128 1872 

640 256 1744 

1280 512 1488 

2560 1024 976 

5150 412 1588 

7050 564 1436 

10000 800 1200 

 

As soluções de inosina de 5 – 2560 μmol/L foram feitas utilizando uma solução de 

inosina   5 mmol/L, já as soluções de inosina de 5150 – 10000 μmol/L foram feitas 

utilizando uma solução de inosina de 25 mmol/L.   

Para a cinética 1, utilizou-se 5 μL da suspensão de partículas magnéticas recobertas com 

a enzima LdNH em estoque (1 mg/mL) e adicionou-se 495 μL de tampão fosfato 20 mmol/L 

pH 7,4 e 300 mmol/L NaCl, obtendo então a concentração final de esferas de 10 μg/mL.  

Para a cinética 2, utilizou-se 30 μL da suspensão de partículas magnéticas recobertas 

com a enzima LdNH da cinética 1 e adicionou-se 270 μL de tampão fosfato 20 mmol/L pH 

7,4 e 300 mmol/L NaCl, tendo como concentração final 1 μg/mL.  

Destas partículas mais diluídas, foram utilizados 10 μL para cada análise. Portanto, as 

concentrações finais de esferas após essas diluições foram de 0,100 μg/mL e 0,010 μg/mL. 

Após aliquotar 10 μL para cada microtubo acrescentou-se 990 μL de tampão fosfato 20 
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mmol/L pH 7,4 e 300 mmol/L NaCl. O microtubo foi deixado em repouso no imã por 30 s e 

retirou-se o sobranadante. Logo após, 1000 μL de uma solução de inosina foram adicionadas 

ao microtubo, e durante 10 s ele foi agitado manualmente. Em seguida, realizou-se a 

extração por indução com o imã novamente por 30 s e o sobrenadante foi guardado para a 

análise cromatográfica de acordo com o item 3.4. 

 

4. Resultados e Discussão 

A reação catalisada pela enzima LdNH apresenta dois analitos que possuem máximos de 

absorção muito próximos na região do ultravioleta. O substrato, inosina, tem seu máximo de 

absorção em 248 nm enquanto o produto, hipoxantina, tem seu máximo em 249 nm. 

Portanto, para realização do ensaio enzimático em solução seria necessário empregar um 

ensaio combinado, onde um excesso (0,04 UI) de xantina oxidase é adicionado ao meio 

reacional. Este ensaio ocorre através da conversão da hipoxantina formada pela catálise da 

enzima LdNH, em ácido úrico. Desta forma, gera-se um produto cujo máximo de absorção é 

bem diferente da hipoxantina, sendo em 293 nm. Logo, neste comprimento de onda, seria 

possível quantificar o ácido úrico formado, relacionando a produção deste com a 

concentração de hipoxantina.
4
 No entanto, em ensaios de triagem de inibidores, o ideal é 

desenvolver um método direto para o monitoramento da atividade enzimática, evitando-se 

assim possíveis interferências. 

Dessa forma, neste projeto, foi utilizado um método por CLAE-DAD para o 

monitoramento da atividade da enzima LdNH através da quantificação direta da hipoxantina 

formada através da hidrólise enzimática da inosina. Assim, obtém-se um método especifico 

e confiável. 
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4.1. Análise por CLAE-DAD 

O cromatograma apresentado na Figura 13 ilustra a separação cromatográfica otimizada 

obtida utilizando as condições cromatográficas descritas na seção 3.4. 

 

Figura 13. Cromatograma representativo da separação de inosina e hipoxantina. Fase 

móvel: 1% TEA pH 6,0: MeOH (95:5, v/v), vazão 0,8 mL.min
-1

, λ = 249 nm, coluna Eclipse 

XBD C18 Agilent 15 x 0,46 cm, 5 µm. 

O cromatograma da figura 13 mostra que a hipoxantina apresenta um tempo de retenção 

de aproximadamente 5,0 min e a inosina 6,5 min. Observa-se que a metodologia aplicada é 

eficiente para a separação dos analitos e por isso pode ser aplicada a outros ensaios. 

Dentre as duas reações possíveis a serem catalisadas pela enzima LdNH, como 

observado na figura 5, o substrato escolhido para ser base nos ensaios foi a inosina. Isto 

porque as NHs apresentam melhor afinidade por nucleosídeos de purinas.
4,15

  

Ao analisar as estruturas químicas dos compostos presentes nesta reação (figura 5), 

observa-se que a estrutura química da ribose não apresenta ligações π, o que faz com que 

não seja possível a sua quantificação através de um método com detector DAD (faixa do 

UV-VIS).  

Em uma separação cromatográfica, os analitos são separados devido à diferença de 

afinidade com a fase estacionária e a fase móvel. No cromatograma da figura 13, o maior 

tempo de retenção é encontrado para a molécula de inosina, mostrando que sua afinidade 
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com a fase estacionária é maior. Isto pode ser justificado através de uma maior cadeia 

presente nesta molécula, pois uma maior cadeia forma mais interações dipolo induzido 

dipolo induzido com a fase estacionária da coluna que é C18 e deixa a inosina por mais 

tempo retida.  

 

4.2. Validação da Metodologia Analítica 

A validação de uma metodologia analítica deve ser realizada para garantir a 

confiabilidade do método e garantir que o método aplicado é viável para a finalidade 

pretendida. Uma série de experimentos são necessários para garantir a confiabilidade do 

método.
26,27 

Estes experimentos são baseados na norma preestabelecida pela ANVISA
27

, que utiliza 

alguns parâmetros para dar confiabilidade ao estudo realizado. Alguns destes parâmetros 

avaliados são: linearidade, precisão, exatidão, seletividade e limite de quantificação do 

método utilizado.  

A curva analítica, construída para avaliação da linearidade da metodologia analítica 

desenvolvida, foi realizada na faixa de concentração de hipoxantina de 5 – 1000 μmol/L. Os 

dados obtidos estão apresentados no gráfico da figura 14. 

 

Figura 14. Curva analítica de hipoxantina. 
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A equação da curva encontrada foi y = 7524,5x - 7431,1 , e coeficiente de correlação 

igual a R² = 0,9998. A linearidade do método analítico é analisada observando o coeficiente 

de correlação, que neste caso é R² = 0,9998, e deve ser sempre o mais próximo de 1 possível 

para provar a tendência linear do método. 

Os pontos selecionados como controles de qualidade do método foram 8, 200 e 800 

μmol/L, sendo eles de baixa, média e alta concentração, respectivamente.
27

 Os valores 

encontrados para precisão e exatidão encontram-se na tabela 5. 

Tabela 5. Dados obtidos para precisão e exatidão. 

Concentração 

de 

Hipoxantina 

(µmol/L) 

1º dia (n = 5) 2º dia (n = 5) 3º dia (n = 5) 

Exatidão 

(%) 

CV 

(%) 

Exatidão 

(%) 

CV 

(%) 

Exatidão 

(%) 

CV 

(%) 

8 114,6 4,64 121,9 4,15 116,2 4,32 

200 100,8 2,07 100,5 1,08 100,7 1,20 

800 101,7 0,29 100,0 2,15 101,9 1,18 

 

A precisão está associada o quanto os valores estão dispersantes em uma série. Na tabela 

5, a precisão é demonstrada em CV (%) onde os valores variaram de 0,29 % a 4,64 %, não 

sendo aceitos valores acima de 20 %. A exatidão esta baseada na proximidade do valor 

obtido com o valor verdadeiro. Ela foi expressa através da relação entre a concentração 

média (determinada experimentalmente) e a concentração teórica correspondente. Na tabela 

5 pode ser observado que os valores de exatidão variam de 100,0 % a 121,9 %. Após o 

estudo destes dois fatores, pode-se confirmar que o método validado é preciso e exato.  

A seletividade da amostra foi analisada através de amostras denominadas como brancos, 

onde apresentavam apenas o tampão fosfato 20 mmol/L pH 7,4 e 300 mmol/L NaCl. Com 

essa análise, pode-se afirmar que nenhum componente do tampão coeluia com o analito a ser 

quantificado, assegurando a seletividade do método. 
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O limite de quantificação é considerado o menor ponto no qual ainda é possível 

determinar com precisão e exatidão a quantidade de hipoxantina formada, isto é o ponto no 

qual apresenta precisão e exatidão das amostras em até 20 %. Para o método proposto, este 

ponto foi o de 5 µmol/L de hipoxantina, que apresentou como média da precisão 7,46 % e 

média da exatidão 100,4 %. 

 

4.3.  Imobilização em Partículas Magnéticas 

 

A figura 15 apresenta o esquema da reação de imobilização realizada. Como pode ser 

observado, no estudo em questão, as partículas magnéticas utilizadas foram as partículas 

magnéticas derivadas com grupamento amina; estas possuem em sua superfície grupos 

aminopropila (aminas primárias).  

 

 

Figura 15. Esquema do processo de imobilização de enzima em partículas 

magnéticas. 

 

Previamente a reação, deve-se realizar uma lavagem das partículas magnéticas com 

tampão adequado e em seguida, acrescentar o reagente.  
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Primeiramente, ocorre uma reação entre as partículas magnéticas (1) com o agente 

bifuncional glutaraldeído (2). A reação que ocorre entre o gluteraldeído e a esfera magnética 

é a adição à carbonila, neste caso adição de uma amina.  No mecanismo desta ligação, o par 

de elétrons do nitrogênio ataca a dupla ligação do carbono da carbonila; neste mesmo 

momento a ligação da carbonila é desfeita e forma-se uma carga negativa no oxigênio e uma 

positiva no nitrogênio.  

Em seguida o par de eletróns livre do oxigênio liga-se ao hidrogênio da amina, 

desfazendo a ligação N – H. E por fim, o outro par de elétrons presente no oxigênio puxa um 

hidrogênio do ácido e desfaz a ligação C – O. Forma-se então uma imina, conhecida também 

como base de Schiff (3).  

Deve-se ressaltar que o glutaraldeído, além de formar a imina, atua também como agente 

espaçador. É interessante observar que esta é uma reação reversível, e se o pH do meio fosse 

ácido seria necessário fazer uma redução com NaBH4 para garantir que a enzima não seja 

dessorvida do suporte.  

Em seguida, para retirar o glutaraldeído residual, devem-se lavar as partículas magnéticas 

novamente com o tampão adequado, garantindo então que todo o glutaraldeído não reagido 

fosse retirado do meio reacional.  

Após esta reação, o aldeído irá reagir com a enzima que possui grupamentos amina em 

seus resíduos de lisina, ligando-se covalentemente às partículas magnéticas. O mecanismo 

desta segunda reação é similar ao descrito para a primeira reação de adição à carbonila. 

Forma-se então uma ligação covalente entre as partículas magnéticas e a enzima. 

 

4.4. Ensaios de Atividade e Estudos Cinéticos 

 

4.4.1. Processo de Catálise da Enzima LdNH imobilizada  

Após a imobilização da enzima devem-se avaliar as propriedades da enzima imobilizada. 

Na figura 16 pode ser observado esquematicamente o processo de formação de hipoxantina 

utilizando a enzima imobilizada.   
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Figura 16. Ensaio desenvolvido para o monitoramento da atividade da enzima LdNH. 

A formação de hipoxantina é realizada a partir da adição de inosina a um microtubo 

contendo as partículas magnéticas com a enzima imobilizada. Em seguida, através da 

extração magnética, as partículas magnéticas contendo a enzima imobilizada ficam retidas 

no fundo do tubo e o sobrenadante pode ser retirado e analisado. O sobrenadante é composto 

pela hipoxantina formada e inosina residual, e pode ser analisado pelo método 

cromatográfico descrito anteriormente. 

 

4.4.2. Teste de Quantidade de Partículas Magnéticas 

A quantidade de partículas magnéticas utilizadas em cada ensaio enzimático foi 

otimizada para que se utilizasse a quantidade mínima de partículas magnéticas recobertas 

com a enzima e se obtivesse um sinal analítico referente à produção de hipoxantina que 

fosse detectável no método cromatográfico desenvolvido e validado. Neste estudo, 

diferentes concentrações de partículas magnéticas foram submetidas às mesmas condições 

reacionais (seção 3.5.) e a hipoxantina formada foi diretamente quantificada por CLAE-

DAD. Os resultados obtidos a partir deste experimento podem ser encontrados no gráfico da 

figura 17. 
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Figura 17. Gráfico de concentração de Hipoxantina x Concentração de Partículas 

Magnéticas. 

O valor de área obtido através da metodologia analítica pode ser convertido em 

concentração de hipoxantina através do uso da equação da curva analítica obtida em 4.2. 

A tabela 5 apresenta os dados obtidos através da análise de diferentes concentrações de 

esferas. 

Tabela 5. Dados obtidos para o teste de quantidade de esferas magnéticas contendo 

imobilizadas. 

Concentração de 

Esferas Magnéticas 

(mg/mL) 

Concentração de 

Hipoxantina 

(µmol/L) 

0,005 46,84 

0,010 37,84 

0,030 175,07 

0,050 477,81 
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De acordo com o gráfico, pode-se observar que para as concentrações mais baixas de 

0,005 mg/mL e 0,010 mg/mL a formação de hipoxantina é bem parecida. Pode-se concluir 

que ao utilizar pouca quantidade de esferas, a enzima já mostra uma boa resposta em relação 

à formação do produto da reação catalisada.  

É importante não selecionar uma concentração muito alta de esferas magnéticas, pois 

segundo estudos previamente discutidos pelo grupo, ao reutilizar as esferas em mais de um 

ensaio, parte da atividade da enzima se perde devido à lavagem das esferas. Logo, quanto 

maior a quantidade utilizada em cada ensaio, maior seria a quantidade de enzima utilizada 

em todo o estudo enzimático. Portanto, a concentração de 0,010 mg/mL de partículas 

magnéticas contendo a enzima imobilizada, foi a concentração selecionada para prosseguir 

nos próximos de ensaios de estabilidade e tempo de reação da enzima.  

 

4.4.3. Estudo do Tempo de Reação  

Para este estudo, foram utilizados os tempos de 10 s e 30 s para avaliação da hipoxantina 

formada em diferentes tempos de incubação das partículas magnéticas recobertas com a 

enzima e o substrato inosina. Foi possível observar que a formação de hipoxantina já é bem 

significativa com o tempo de 10 s. Na tabela 6 pode-se observar a relação entre o tempo de 

reação e a concentração de hipoxantina formada.  

Tabela 6. Dados obtidos para o teste do tempo de reação. 

Tempo de Reação 

(s) 

Concentração de Hipoxantina 

(µmol/L) 

10  310,23 

30 452,99 

 

 Através destes resultados, observa-se que com o tempo de 10 s a formação de 

hipoxantina já é considerável e, portanto, este será o tempo selecionado para as análises 

posteriores. 



 

38 
 

4.4.4. Teste de Estabilidade 

Apesar da técnica de imobilização tornar a enzima mais estável e susceptível a condições 

mais extremas, é importante estudar a enzima imobilizada, pois ainda há perda da atividade 

devido a fatores como variações de temperatura e o próprio tempo de estocagem da enzima. 

Portanto, é essencial o controle da atividade enzimática durante os estudos e também 

posteriormente para verificar o tempo no qual o estudo pode ser realizado com aquela 

determinada enzima. 

A estabilidade enzimática foi acompanhada desde o primeiro dia da imobilização da 

enzima nas esferas magnéticas. Inicialmente a análise era realizada a cada 7 dias; conforme 

foi observado que o comportamento da enzima permanecia estável, o tempo entre uma 

análise e outra aumentou para 14 dias e em seguida a cada 30 dias. No gráfico da figura 18 

podem ser observados os resultados obtidos.  

 

Figura 18. Gráfico de estabilidade da enzima LdNH. 

Ao analisar o gráfico, observa-se que os dois primeiros ensaios estão bem divergentes dos 

demais pontos. Acredita-se que isso se deve à forma aleatória de dispersão não uniforme das 

partículas magnéticas em solução. Para minimizar estes erros, deve-se sempre seguir um 

padrão de homogeneização e altura do microtubo na qual serão extraídas as partículas para o 

teste realizado.  
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A partir da terceira análise o gráfico apresenta um comportamento estável e, portanto, 

pode-se concluir que a enzima LdNH se adapta muito bem a este processo de imobilização 

pois, como pode ser observado, após um tempo de aproximadamente 5 meses a enzima 

permanece com atividade similar à inicial.  

 

4.4.5. Cinética Enzimática 

No estudo da cinética enzimática tem-se como objetivo encontrar o valor da Constante de 

Michaelis-Menten (KM) e ela demonstra o quão rápido a velocidade da reação aumenta com 

a concentração de substrato. Além disso, o KM serve para indicar a afinidade da enzima pelo 

substrato, ou seja, mede a tendência com que aquela enzima tende a formar o complexo 

enzima-substrato. Quando maior o KM menor a afinidade da enzima pelo substrato, e vice e 

versa. Logo, a partir do estudo da cinética pode-se verificar a condição de interação entre a 

enzima e o substrato em questão. 

Os resultados obtidos através do estudo cinético da enzima são comparados com os dados 

da enzima livre descritos na literatura. Através desta comparação, pode-se avaliar o efeito da 

imobilização sobre a atividade enzimática. Isto é importante, pois durante o processo de 

imobilização não há como controlar como será feita a ligação das enzimas sobre as 

partículas magnéticas, logo, os sítios ativos podem ser obstruídos e parte da flexibilidade 

comprometida. 

Neste estudo, os ensaios são realizados através da incubação com valores crescentes do 

substrato com o objetivo de atingir uma curva de saturação, conhecida como curva de 

Michaelis-Menten e obter a constante de Michaelis-Menten (KM), essa constante é 

referencial para a comparação. 

Como foi descrito no item 3.8 foram realizadas duas cinéticas com diferentes 

concentrações de partículas magnéticas com objetivo de comparar os resultados obtidos.  

Os gráficos obtidos a partir destas cinéticas estão presentes nas figuras 19 e 20. 
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Figura 19. Cinética de inosina da enzima LdNH com concentração de partículas magnéticas 

de 0,100 µg/mL. 
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KM = 464,0 ± 93,5
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Figura 20. Cinética de inosina da enzima LdNH com concentração de partículas magnéticas 

de 0,010 µg/mL. 

Na tabela 7 encontram-se os valores de KM obtidos através das cinéticas e o encontrado 

na literatura para a enzima livre em solução. 
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Tabela 7. Dados obtidos para o teste do tempo de reação. 

 Km 

Enzima Livre em Solução 434 ± 109 
4 

0,100 μg/mL de Partículas 

Magnéticas 

603,4 ± 123,9 

0,010 μg/mL de Partículas 

Magnéticas 

464,0 ± 93,5 

 

De acordo com os dados obtidos pode-se verificar que os dados da constante de 

Michaelis-Menten que foram obtidos para a enzima imobilizada estão dentro da faixa do 

valor encontrado para a enzima livre em solução. 

O aumento dos valores de KM em ambos os casos mostra uma pequena diminuição na 

afinidade entre a enzima e o substrato, que pode estar relacionada às particularidades do 

modelo do ensaio enzimático e a possíveis restrições conformacionais resultantes do método 

de imobilização utilizado.  

 

5. Conclusão 

 

Depois de realizado o processo de imobilização da enzima LdNH utilizando partículas 

magnéticas, observa-se que a mesma apresenta grande compatibilidade com o método de 

imobilização devido à conservação da sua atividade catalítica. A imobilização trouxe para a 

enzima uma maior estabilidade, aumentando o tempo de estocagem e diminuindo os custos e 

tempo para demais purificações. A atividade da enzima após imobilização foi verificada 

através do método por CLAE-DAD desenvolvido para a quantificação direta do seu produto 

(hipoxantina). O método se apresentou reprodutível e foi validado, podendo ser aplicado 

para comprovação da atividade e estudos da enzima LdNH. O estudo da cinética enzimática 

é essencial para entender a afinidade entre a enzima e o substrato; tal estudo viabiliza a 

aplicação do método em estudos posteriores para a triagem de inibidores enzimáticos. 
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