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Introdução

Resultados

A ECA é uma zinco-metalopeptidase considerada a enzima chave do sistema

• Obtivemos as proteínas mutadas M4, M7, M8 e ECA selvagem em um bom nível de purificação. Estas mutações foram

renina angiotensina (SRA), está envolvida na regulação da pressão arterial e na

purificadas por uma coluna de Superdex 200 acoplada ao Sistema HPLC.

homeostase de eletrólitos e fluídos. A ECA é responsável pela geração do mais

• As enzimas purificadas foram caracterizadas bioquimicamente por meio de ensaios enzimáticos utilizando os substratos

importante peptídeo vasoconstritor do SRA, a angiotensina II e o bloqueio desse

específicos para ECA, Hippuryl-His-Leu (HHL) e Z-Phe-His-Leu (z-FHL), ECA selvagem, M4 e M7 apresentaram altos valores

sistema com o uso de inibidores da ECA e antagonistas dos receptores da

de atividade específica.

angiotensina II são estratégias para o tratamento da hipertensão. Considerando

• Analizando a eficiência catalítica (kcat/Km) observamos que as enzimas mutantes hidrolisam melhor o substrato z-FHL

sua importância fisiológica, a ECA tem sido alvo de diversos estudos terapêuticos

quando comparadas ao HHL.

que buscam um melhor entendimento de sua estrutura e de sua interação com

•M7 apresentou maior especificidade (0.39mM) e velocidade catalítica (1.02s-¹) para o substrato z-FHL. Aquela com a

inibidores específicos.

melhor especificidade para o substrato HHL (1.35mM) e velocidade catalítica (0.54s-¹) foi a M4.

Objetivos
O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento de mutações dirigidas dos
aminoácidos alvo a fim de investigar se essas modificações podem comprometer

a interação enzima/inibidor por meio da caracterização bioquímica e estrutural

•Captopril inibiu as enzimas de forma mais eficiente usando HHL como substrato, enquanto Lisinopril foi o que melhor

inibiu as enzimas usando z-FHL. Isso sugere que há uma cooperação negative entre os dois sítios catalíticos da ECA pelo
substrato.

de mutantes da ECA.

Métodos
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Fig.1: WT, M4, M7 and M8 gel filtration chromatography on Superdex S-200 column
Mutantes da ECA em pH ótimo

Inibidores específicos e sua interação com ECA
selvagem, M4, M7 e M8

Atividade enzimática usando os substratos HHL e zPheHL

Tabela 1: códons alterados para as mutações
sítio-dirigidas

Conclusão
• Nós estudamos a construção de mutantes da ECA para avaliar se os aminoácidos alvo escolhidos são importantes na interação
enzima/inibidor e analisamos a ECA selvagem, M4, M7 e M8.
• Concluimos que a melhor inibição ocorreu com M7, sugerindo que esta mutação pode ter alterado a interação da enzima ativa.
•Os resultados obtidos podem levar a um melhor entendimento da importância desses resíduos de aminoácidos para a atividade/
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