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RESUMO
OLIVEIRA, André Souza de. Ensaios de degradação forçada e degradação em plasma
sanguíneo em peptídeos intracelulares com potencial para composição fármacológica.
2020. 60 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Toxinas de Interesse em
Saúde) – Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto Butantan,
São Paulo, 2020.
Diversas proteínas que atuam no controle do ciclo celular são degradadas pelo sistema
ubiquitina proteossoma (UPS). Dentre elas, a ciclina D2, que é a proteína precursora do
pep5, um peptídeo intracelular com potencial para composição farmacológica de
medicamentos antitumorais e no combate à doença de chagas. Estudos anteriores
caracterizaram o pep5 e sua mínima sequência com ação farmacológica, ou seja, a
menor porção da molécula sem que ela perca seu efeito terapêutico. O objetivo deste
trabalho foi realizar ensaios para compreender o perfil de estabilidade dessa promissora
molécula e de sua mínima sequência com seis resíduos (pep5r) com ação
farmacológica. Para isso, empregamos um método de análise de degradação forçada
em que promovemos situações de estresse, como oxidação, temperatura e hidrólise
para determinar os tempos de degradação em condições comuns durante o
acondicionamento e transporte desses peptídeos, além desses experimentos,
realizamos um estudo do perfil degradação dos peptídeos em interação com o plasma
sanguíneo humano. Os resultados mostraram que o pep5r é mais estável que o pep5
dentre os parâmetros analisados, além disso, o pep5 mostrou-se mais suscetível a
modificações por hidrólise em meios alcalinos. Ambos os peptídeos não sofreram
modificações térmica a 37° durante 4 horas de incubação, sendo, necessário um estudo
prolongado ou com valores de temperatura maiores para promover a degradação. Os
ensaios de degradação em plasma sanguíneo humano mostraram que o pep5 não se
encontra integro após 15 minutos, em contrapartida, a massa do pep5r foi encontrada
durante todo o período de análise. Portanto, concluímos que apesar dos experimentos
terem sido realizados com apenas uma amostragem, os resultados nos possibilitaram a
construção de ideias iniciais sobre algumas características relacionadas à estabilidade
desses peptídeos, seja por ações do ambiente ou degradação em plasma sanguíneo.
Além disso, todos os ensaios iniciais realizados nesse trabalho possibilitam um
direcionamento para realização de ensaios futuros visando um eventual registro
farmacológico dos peptídeos em questão.
Palavras-chave: estabilidade. degradação forçada. plasma sanguíneo. peptídeos e
cromatografia.

ABSTRACT

OLIVEIRA, André Souza de. Forced degradation and blood plasma degradation tests on
intracellular peptides with potential for drug composition. 2020. 60 p. Completion of course
work (Specialization in Toxins of Health Interest) – Human Resources Training Center for
SUS / SP; Butantan Institute, São Paulo, 2020 .

Several proteins that act in the control of the cell cycle are degraded by the ubiquitin
proteasome system (UPS). Among them, cyclin D2, which is the precursor protein of pep5,
an intracellular peptide with potential for the pharmacological composition of antitumor
drugs and in combating Chagas disease. Previous studies have characterized pep5 and its
minimal sequence with pharmacological action, that is, the smallest portion of the molecule
without losing its therapeutic effect. The objective of this work was accomplishing tests to
understand the stability profile of this promising molecule and its minimum sequence with
six residues (pep5r) with pharmacological action. For this, we employ a method of forced
degradation analysis in which we promote stressful situations, such as oxidation,
temperature and hydrolysis to determine the degradation times under common conditions
during the conditioning and transport of these peptides, in addition to these experiments,
we carried out a profile study degradation of peptides in interaction with human blood
plasma. The results showed that pep5r is more stable than pep5 among the parameters
analyzed, in addition, pep5 was more susceptible to modification by hydrolysis in alkaline
media. Both peptides did not undergo thermal modification at 37 ° for 4 hours of
incubation, requiring a prolonged study or with higher temperature values to promote
degradation. The degradation tests in plasma showed that pep5 is not whole after 15
minutes in interaction with human blood plasma, in contrast, the mass of pep5r was found
throughout the analysis period. Therefore, we conclude that although the experiments
were carried out with only one sample, the results enabled us to construct initial ideas
about some characteristics related to the stability of these peptides, either by
environmental actions or degradation in blood plasma. Furthermore, all the initial tests
carried out in this work provide guidance for future tests aiming at an eventual
pharmacological record of the peptides in question.

Keywords: stability. forced degradation. blood plasma. peptides and chromatography
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1.

INTRODUÇÃO

1.1 Contexto histórico do pep5: um peptídeo intracelular com
potencial para composição farmacológica.

Os estudos relacionados à bioquímica do controle do ciclo celular envolvem
diferentes mecanismos de regulação que são comumente descritos na literatura.
Um desses mecanismos constitui-se da degradação de proteínas especificas
através da mediação do sistema ubiquitina proteassoma (UPS), que é um
complexo proteico importante para vias de sobrevivência, expresso no núcleo e
citoplasma de todas as células eucariotas, sendo assim, a inibição do UPS pode
ser usada medicinalmente para promover a morte celular em diversos tipos de
tumores (ADAMS, 2003).
Antigamente, acreditava-se que os peptídeos gerados pelo complexo UPS
eram ligeiramente hidrolisados em aminoácidos para a síntese de novas proteínas,
no entanto, hoje em dia, já sabemos que muitos desses peptídeos atuam como
antígenos no sistema imune e outros podem regular a localização espacial de
proteínas no meio intracelular, controlando sinais de transdução das células,
sugerindo assim, uma área de estudo pouco explorada, que agrega uma conexão
entre o metabolismo de peptídeos intracelulares e a sinalização celular. Foram
nessas circunstâncias, que o pep5, um peptídeo intracelular, foi identificado por
espectrometria de massas e caracterizado através de diversos ensaios em
laboratório (ARAUJO,2014 e SARIC ET al2001).
O pep5 (WELVVLGKL) é um nonapeptídeo intracelular derivado da ciclina
D2, uma proteína que atua na regulação do ciclo celular e é degradada pelo
complexo UPS durante a transição da fase G1/S do ciclo celular, ou seja, o
peptídeo é gerado endogenamente no estado de transição do ciclo celular em que
sua concentração aumenta em aproximadamente duas vezes durante a fase S.
Esse peptídeo intracelular apresentou características importantes para uma
possível composição farmacológica de medicamentos relacionados ao controle de
células tumorais e no combate de cepas do agente causador da doença de
chagas, o Trypanossoma cruzi. (ARAUJO et al, 2014, 2019; RUSSO et al, 2017).
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Foi demonstrado que o pep5 pode participar do controle do ciclo celular,
apenas quando, fusionado covalentemente na região C-terminal a um fragmento
da proteína HIV TAT – 47-57 (YGRKKRRQRRR - cell penetrating peptide - “cpp”)
responsável por promover a entrada em células hospedeiras, sendo chamado
então, de pep5-cpp (ARAUJO et al, 2014).
A utilização de cpps para internalização de proteínas através de membrana
e tecidos biológicos é denominada transdução de proteínas e atualmente, existem
diversos peptídeos com função carreadora. Os cpps podem ser usados na
composição de medicamentos, vacinas e os mecanismos de entrada podem
ocorrer por penetração direta, endocitose e formação de uma estrutura transitória
na membrana plasmática. (BOLHASSANI et al., 2017).
Devido a essa capacidade de se translocarem pela membrana plasmática,
as moléculas de cpps possuem um amplo espectro de uso terapêutico,
consequentemente, a capacidade de entrega intracelular dessas moléculas pode
aumentar a biodisponibilidade de medicamentos e melhorar a eficiência
terapêutica de diversos medicamentos. (DERAKHSHANKHAH e JAFARI, 2018).
Geralmente os efeitos de um carreador dependem de alguns fatores como,
a formação de interações eletroestáticas e hidrofóbicas entre o carreador e a
molécula a ser carregada, o volume de carreador usado para prevenir toxicidade e
aperfeiçoar a entrega e o tipo de internalização que ocorre do meio extracelular
para o citoplasma. Além disso, sabemos que todos os cpps possuem cargas
altamente positivas e são compostos por aminoácidos básicos, como lisina e
arginina (BOLHASSANI et al., 2017).
O fragmento HIV TAT-47-57 trata-se de um domínio proteico derivado do
vírus da Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) que pode ser usado para
transduzir DNA, RNA, peptídeos, proteínas e outras drogas moleculares. Sabemos
por exemplo, que o número de aminoácidos básicos é importante que o peptídeo
exerça sua função carreadora, além disso, o peptídeo apresenta baixa
citotoxicidade, características importantes para a composição de um fármaco.
Além disso, os mecanismos de entrada são influenciados por diversos fatores
como a carga, comprimento, hidrofobicidade e temperatura, portanto, diversos
fatores devem ser levados em consideração para aplicação do HIV TAT-47-57
para fins terapêuticos, apesar de sua baixa toxicidade (ZOU et al., 2017).
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A

porção

do

cpp

acoplada

ao

pep5,

tem grande

afinidade

a

compartimentos do núcleo celular passando por membranas fosfolipídicas e
escapando da via endocítica, sendo que, em células LLC-MK2 o pep5-cpp foi
rapidamente localizado na região nuclear (ARAUJO et al., 2019). Além disso,
experimentos anteriores mostraram uma relação entre a estrutura e atividade do
pep5-cpp que apresenta uma dependência do triptofano localizado na região Nterminal e das duas leucinas internas, portanto, a preservação desses
aminoácidos se torna indispensável na composição de doses farmacológicas
(ARAUJO et al., 2014).
Ainda com relação à atividade de controle antitumoral, observou-se que a
molécula foi capaz de induzir a morte celular em cerca de 90% numa concentração
de 100µM em células tumorais (HeLa). Os efeitos do pep5-cpp, foram observados
em diversos tipos de linhagens tumorais, como câncer de mama (SKRB),
melanoma (SK-Mel 28, Mel-85, SBCl-2), tumor de tiroide (TPC-1, KTC-2),
glioblastoma de rato (células C6) e uma linhagem normal de tiroide (Nthy- ori 3-1),
revelando que o peptídeo induz a morte celular independente dos tipos celulares.
Além disso, foi caracterizada a porção de mínima atividade farmacológica desse
peptídeo, composta por seis aminoácidos (WELVVL) ligados também a molécula
carreadora (ARAUJO et al., 2014). Para facilitar a identificação deste peptídeo
nesse trabalho, iremos chamá-lo de pep5r-cpp (nomenclatura recebeu um r do
inglês “reduction”).
Pesquisas mais recentes demonstraram, o pep5-cpp induz a morte celular
de tumores severos por distintas vias metabólicas, incluindo câncer de mama
(MDA-MB-231) em concentrações acima de 25µM, podendo inclusive, prevenir
carcinogêneses de cânceres com baixa expressão de ciclina D2. O mecanismo de
ação desse peptídeo pode estar relacionado à interação com uma série de
proteínas identificadas e envolvidas em diversos processos biológicos, tais como,
apoptose,

proteólise,

expressão

gênica,

síntese

de

proteínas,

divisão

celular/proliferação, metabolismo, montagem e regulação de componentes
(RUSSO et al., 2017).
In vivo, o peptídeo pôde reduzir em mais de 50% o volume de C6
glioblastoma em ratos tratados durante 14 dias comparados a um grupo controle e
a mínima atividade farmacológica do peptídeo foi identificada numa concentração
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de 25uM em que a sequência é reduzida a seis aminoácidos sem perder sua
função antitumoral (RUSSO et al., 2017).
A outra característica importante do pep5-cpp está relacionada ao controle
do Trypanosoma sp, em que foi observado que o peptídeo no meio intracelular
induz a ativação de sinais tipicamente associados à programação de morte do
parasita. A molécula induz a morte das formas epimastigotas em tratamento de 3
horas e deixa mais suscetíveis a morte formas amastigotas tratados previamente
com os peptídeos. Além disso, o pep5-cpp e sua porção reduzida inibem infecções
ao promover a morte das formas tripomastigotas. Em suma, o peptídeo tem a
capacidade de bloquear a infecção de Trypanosoma cruzi, sem interferir nas
características do ciclo celular das células hospedeiras. Essas características
garantem a viabilidade de pesquisas envolvendo o pep5 e revela o grande
potencial da molécula para a composição de biofármacos (ARAUJO et al., 2019).
Tendo em vista esse potencial farmacológico de ambos os peptídeos, o
objetivo deste estudo é conhecer a dinâmica de degradação de forma forçada do
pep5 e pep5r sem o carreador cpp, além de analisar o perfil de degradação dos
peptídeos em plasma sanguíneo. Esses estudos podem revelar características
relacionadas à estabilidade das moléculas e direcionar a formulação e composição
de biofármacos, tanto para o tratamento de alguns tipos de câncer, como também,
para o tratamento da doença de chagas.
1.2 Validação de Métodos Cromatográficos

A Validação dos métodos cromatográficos aplicados durante diversos
estudos analíticos, garantem maior credibilidade, linearidade e grau de aceitação
no meio científico. Os parâmetros analíticos normalmente encontrados para
validação de métodos são: seletividade, linearidade, precisão, exatidão, limite de
detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ) e robustez. Sendo assim, órgãos
como ICH, IUPAC, ISSO, ANVISA, INMETRO e entre outros, exigem a validação
de métodos analíticos como um requisito para regulamentar e o credenciamento e
garantir a qualidade de produtos farmacêuticos. Neste trabalho, trataremos apenas
da linearidade, precisão, LOD e LOQ (RIBANI et al., 2004).
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A linearidade é a capacidade do método em fornecer resultados
diretamente proporcionais à concentração da substância em análise, dentro de
uma determinada faixa de aplicação. Essa relação pode ser expressa
matematicamente como uma equação de reta chamada curva analítica ou curva
de calibração. Matematicamente, estima-se o coeficiente de uma curva analítica a
partir de um conjunto de medições experimentais, usando o método matemático
conhecido como regressão linear, sendo que, um coeficiente de correlação maior
que 0,999 somos considerados como uma evidência de um ajuste ideal dos dados.
A ANVISA, recomenda um coeficiente de correlação de 0,99 e o INMETRO, um
valor acima de 0,90. Além disso, as diretrizes da ICH e da ANVISA especificam no
mínimo a medição de cinco níveis de concentração para construção da curva
analítica (RIBANI et al., 2004).
A

precisão

representa

a

dispersão

de

resultados

entre

ensaios

independentes, repetidos em uma mesma amostra, sendo essa, validada pelo
desvio padrão absoluto, normalmente utilizando um número significativo de
medições (maior que 20). No entanto, outra expressão de precisão é através da
estimativa do desvio padrão relativo (RDS), também conhecido como coeficiente
de variação que expressa uma precisão intermediária a partir de 10 ou mais
injeções repetidas, sendo assim, compostos em grande quantidade requerem uma
RDS 1 a 2% (RIBANI et al., 2004)
O LOD representa a menor concentração da substância que pode ser
detectada, mas não quantificada, utilizando um determinado procedimento
experimental. Esse limite pode ser calculado utilizando um método baseado nos
parâmetros da curva analítica:

LOD=3,3 x s/S

Onde s é a estimativa do desvio padrão da resposta, calculada a partir do
desvio padrão de injeções da amostra em branco e S é a inclinação ou coeficiente
angular da curva. (RIBANI et al., 2004)
Por fim, o LOQ representa a menor concentração da substância em análise
que pode ser medida, utilizando determinado procedimento experimental. Os
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mesmos critérios de LOD podem ser adotado para LOQ utilizando a relação 10:1,
sendo assim:
LOQ=10 x s/S

O cálculo de LOD e LOQ a partir da curva analítica é o melhor método para
realização dos cálculos, pois é estatisticamente mais confiável, sendo que, a curva
analítica deve conter concentração correspondente ao LOQ (RIBANI et al., 2004)

1.3 Estudos de degradação forçada

Estudos de estabilidade de fármacos estão descritos em várias diretrizes
internacionais e o teste de degradação forçada é um ensaio em que submetemos
fármacos e medicamentos a condições extremas de estresse, a fim de, avaliar
tendências

dentro

do

planejamento

e

desenvolvimento

de

fármacos

e

medicamentos, prever problemas relacionados à qualidade do produto durante o
prazo de validade. Esses estudos são de extrema importância para as indústrias
farmacêuticas, pois, no momento do registro, pós-registro e renovação serão
requeridos. Além disso, os ensaios de degradação são utilizados para facilitar o
desenvolvimento de metodologias analíticas, fornecendo informações para a
melhor compreensão de compostos ativos a partir do monitoramento de produtos
da formação de produtos de degradação, que podem gerar perda de atividade ou
toxicidade, além de, avaliar a estabilidade dos produtos durante a fase de
desenvolvimento (ALCÂNTARA et al., 2013 e NETO et al., 2009).
Essa estabilidade é compreendida como o tempo em que determinados
compostos com potencial farmacêutico ou medicamentos mantêm em um período
especificado de estocagem e uso, as mesmas condições e características que
possuía após a sua produção. Dessa forma, para estudos de degradação forçada
é desejável promover uma degradação de 10 a 20%, semelhante ao que pode
ocorrer a vida útil do produto. Valores acima desses, estarão fora dos requisitos de
estabilidade, portanto, fora da realidade. A estabilidade de produtos farmacêuticos
depende de fatores ambientais como oxidação, temperatura, umidade, luz, acidez,
alcalinidade e dentre outros fatores relacionados ao próprio produto. Caso algum
desses parâmetros não seja completados nos estudos de
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estabilidade, deve ser apresentada uma justificativa técnica (ALCÂNTARA et al.,
2013 e NETO et al., 2009).
Embora o conceito de degradação forçada não seja atual na indústria
farmacêutica, o procedimento para sua realização não é claramente definido pelo
guia de estabilidade do Internacional Conference on Harmonisation (ICH).
Características intrínsecas dos compostos a serem analisadas, devem ser levadas
em consideração para a realização dos testes de degradação forçada. De forma
geral, a tabela 1, mostra uma breve revisão bibliográfica em que podemos
perceber que as condições de análises experimentais para estudos de degradação
forçada dependem de características específicas das moléculas, que estão sendo
submetidas, ressaltando que, estes estudos foram realizados visando promover
uma degradação de 10 a 20%.(GOMES et al. 2018; REIS et al. 2016; SAIDA et al.
2019).
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Tabela 1: Breve revisão mostrando a variabilidade das condições de estudos degradação forçada.

A degradação oxidativa é uma das principais causas da instabilidade de
fármacos, que envolve a remoção de um átomo eletronegativo ou a adição de um
átomo eletronegativo. O peróxido de hidrogênio (H 2O2) é utilizado para criar as
condições de estresse e sua concentração pode variar entre 1% a 30%. A
estabilização de fármacos em relação a condições oxidativas envolve a
observação de algumas precauções durante manufatura e estocagem, tais como,
a substituição do oxigênio em ambientes farmacêuticos por nitrogênio ou dióxido
de carbono, assim como, o contato com íons metais pesados que catalisem a
oxidação. Já os estudos de degradação térmica possibilitam uma ampla faixa de
aplicação para medidas de propriedades físicas como o estudo de reações
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químicas, avaliação da estabilidade térmica, determinação da composição e
desenvolvimento de uma metodologia analítica. (NETO et al., 2009)
Por fim, destacamos neste trabalho, os estudos relacionados à hidrólise
ácida e básica. Água é considerada um dos principais catalizadores de reações,
por isso, para avaliar a instabilidade sob condições de hidrólise deve-se ser levado
em consideração o pH do meio, pois, íons hidrogênio e hidroxila podem diminuir
ou aumentar processos de degradação (NETO, et al, 2009). A hidrólise é uma das
reações mais frequentes observadas em produtos farmacêuticos e cabe destacar
que é a principal via de degradação de substâncias com grupos funcionais éster e
amida na sua estrutura (YOSHIOKA and VALENTINO, 2000).

1.4 Ensaios de degradação em plasma sanguíneo

A maioria das drogas desenvolvidas por processos biotecnológicos são
administradas pela via parental, ou seja, via intramuscular, intravenosa,
subcutânea, intradérmica, intra-arterial, intracardíaca e intraperitoneal. No entanto,
vários peptídeos ou proteínas terapêuticas apresentam um curto tempo de vida
quando em contato com o plasma sanguíneo, durando minutos ou poucas horas.
Portanto, a degradação enzimática promovida por proteínas plasmáticas é uma
área de estudo que pode auxiliar na elaboração de estratégias para prolongar o
tempo de vida útil de fármacos administrados pela via parental, pois, possibilita a
identificação de possíveis enzimas e vias de degradação presentes na circulação
sanguínea (WERLE e SCHNURCH, 2006).
A exopeptídases que ocorrem no sangue humano, podem ser divididas em
dois grupos, as aminopeptidades que clivam peptídeos na região N terminal e as
carboxipeptidades que clivam peptídeos na região C terminal. Além disso,
podemos citar as endopeptídases que também ocorrem em plasma sanguíneo e
frequentemente exibem especificidade para clivagem nas regiões internas dos
peptídeos, com isso, torna-se mais desafiador a execução de modificações para
estabilizar drogas que são degradadas por esses tipos de enzimas (WERLE e
SCHNURCH, 2006)
Para avaliar de forma inicial a estabilidade de peptídeos em plasma
sanguíneo é comum incubar os peptídeos diluídos no plasma a 37°C num pH de
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7,4 (FREDHOLD et al., 2000). Com isso, é possível tomar diversas estratégias
para prolongar o tempo de vida útil de determinadas moléculas, que são alvo da
degradação, baseado no conhecimento da influência de enzimas proteolíticas, que
atuam no sistema sanguíneo. Portanto, tendo em vista o potencial farmacológico
do pep5 e pep5r, podemos dizer que ensaios de degradação em plasma, são
necessários para avançar nos processos de composição futura desses peptídeos
em medicamentos.

25

2.

OBJETIVOS

2. 1 Objetivo principal

Realizar um estudo de degradação forçada: oxidativa, térmica, hidrólise ácida e
básica dos peptídeos pep5 e pep5r. Além de, avaliar a estabilidade em plasma dos
peptídeos para compreender o seu perfil degradação.

2.2 Objetivos específicos


Validar os métodos cromatográficos empregados nos experimentos quanto
ao Limite de Detecção e Limite (LOD) de Quantificação (LOQ) dos
peptídeos



Levantar hipóteses sobre vias de degradação dos peptídeos em plasma
sanguíneo
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3.

MÉTODOS

3.1 Análise de dados de bioinformática e síntese dos peptídeos

Foi realizada uma busca em sites de bioinformática sobre algumas
características moleculares e bioquímicas das duas sequencias peptídicas. No
Peptide Property Calculator- PepCal (https://pepcalc.com/) foi possível caracterizar
os peptídeos ácidos, básicos, aromáticos e alifáticos, além disso, o programa
fornece características relacionadas à hidropatia dos aminoácidos que compõe o
pep5 e pep5r. A fórmula estrutural primária, demonstrando as ligações existentes
nas moléculas, foi obtida usando o site PepDraw (http://pepdraw.com/) e as
características bioquímicas e cálculos teóricos de algumas propriedades
peptídicas foram determinadas pelo programa de bioinformática

Expasy.

(https://web.expasy.org/protparam/)
Com o software labsolutions (Shimadzu) foi possível gerar uma imagem 3D
relacionando os tempos de retenção com o valor do espectro ideal para detecção
fornecido pelos canais acoplados ao cromatógrafo (arranjo de photodiodo - PDA),
além mostrar dos valores de absorbância durante a detecção dos pep5 e pep5r.
Ressaltamos que a síntese dos peptídeos utilizados nesses experimentos, foram
feitas comercialmente pela empresa Proteimax (São Paulo, Brasil), com grau de
pureza igual ou superior a 95%.

3.2 Validação do método cromatográfico

A Validação dos métodos utilizados ocorreu conforme adaptações de
critérios e recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
em concomitância com órgãos reguladores internacionais, como a Conferência
Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para o Registro de
Produtos Farmacêuticos de Uso Humano (ICH).
A linearidade foi investigada por regressão linear usando a área dos picos
com análises a partir da construção de uma curva analítica e cálculo matemático
da correlação de regressão linear da curva. Os peptídeos sofreram diluições
seriadas de uma solução mãe com concentração de 5mM, sendo assim, foram
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injetados 50uL de 5 pontos de concentração de 0,5, 0,75, 1, 1,25 e 1,5mM do
pep5 para a construção da curva.
O limite de quantificação (LOQ) e o limite de detecção (LOD) foram
determinados pela injeção em triplicada da solução da solução em branco, usando
o método da curva analítica. O valor do desvio padrão dessas soluções em branco
foi divido pelo coeficiente angular da curva e para LOQ multiplicou-se o resultado
por 10, enquanto que, para calcular LOD multiplicou-se o resultado por 3,3 RIBANI
et al (2004).
3.3 Ensaios de degradação Forçada

Foram realizados ensaios de degradação forçada, sendo que, este trabalho
consiste na realização de ensaios de degradação oxidativa, térmica, hidrólise
ácida e básico. Abaixo, segue uma tabela que sintetiza os experimentos que foram
realizados nesse trabalho:
Fator de estresse
Oxidação
Temperatura

Condições
H2O2 3%
37°C

Concentrações
1:1 em H2O2 3%
1:1 em diluente

Hidrólise Ácida
Hidrólise Básica

HCl 0,1 M
NaOH 0,1 M

2:1 em HCl 0,1 M
2:1 em NaOH 0,1 M

Tempo
0`, 60` e 180`
0`, 45`, 180` e
240`
0`,10`, 30` e 60`
0`,10`, 30` e 60`

Tabela 2: Síntese dos parâmetros de degradação avaliados neste trabalho

3.2.1 Ensaio de degradação forçada oxidativa

O ensaio para verificar o perfil de degradação por ação oxidativa foi
realizado submetendo os peptídeos em solução aquosa (Milli-Q pep5 0,94% e
pep5r 0,6 NaOH) numa concentração de 1mM, a peróxido de hidrogênio a 3%
(H2O2 - 3%) na proporção de 1:1 com um volume de injeção de 50ul para análise
em cromatografia líquida (coluna C18) com gradiente de fluxo de 1mL/min
acoplado a um detector de arranjo de diodos (LC/PDA - Shimadzu) com espectro
de absorção de 190nm e cálculo da porcentagem de degradação. Os peptídeos
foram submetidos ao peróxido durante os intervalos de 0`, 60`e 180`(ICH, 2005).
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3.2.1 Ensaio de degradação forçada a temperatura a 37°C

O ensaio para verificar o perfil de degradação por ação da temperatura foi
realizado incubando os peptídeos a temperatura de 37°C. Os peptídeos foram
diluídos em solução aquosa (Milli-Q pep5 0,94% e pep5r 0,6 NaOH) numa
concentração de 1mM e submetidos à temperatura durante os intervalos de 0`,
45`, 180`, 240`. Foram injetados 50uL da solução para análise em cromatografia
líquida (coluna C18) com gradiente de fluxo de 1mL/min acoplado a um detector
de arranjo de diodos (LC/PDA - Shimadzu) com espectro de absorção de 190nm.
Posteriormente foram realizados os cálculos de porcentagem de degradação
(Modificado de BISHT et al, 2017; SESTAK et al, 2016).

3.2.3 Ensaio de degradação forçada por hidrólise ácida

O ensaio de hidrólise ácida foi realizado submetendo os peptídeos
previamente diluídos à interação com HCl (0,1M) numa concentração de 1mM a
uma proporção de 2:1, ou seja, foram colocados duas vezes o valor da solução
dos peptídeos para uma do valor do ácido, nos tempos de 0`, 10`, 30 e 60 minutos.
Após passarem pelo período de degradação a solução foi neutralizada usando
NaOH, sendo que, foram realizados testes prévios para verificar a proporção
necessária de ácido e base para que ocorresse a neutralização. Após os períodos
citados, 50ul da solução foi injetada da solução para análise em cromatografia
líquida (coluna C18) com gradiente de fluxo de 1ml/min acoplado a um detector de
arranjo de diodos (LC/PDA - Shimadzu) com espectro de absorção de 190nm. Os
cálculos de porcentagem de degradação foram realizados posteriormente e cabe
ressaltar que esse ensaio foi realizado apenas com o pep5 (ICH, 2005)
3.2.4 Ensaio de degradação forçada por hidrólise básica

O ensaio de hidrólise básica foi realizado submetendo os peptídeos
previamente diluídos à interação com NaOH (0,1M) numa concentração de 1mM a
uma proporção de 2:1, ou seja, foram colocados duas vezes o valor da solução
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dos peptídeos para uma do valor da base, nos tempos de 0`, 10`, 30 e 60 minutos.
Após passarem pelo período de degradação a solução foi neutralizada usando
HCl, sendo que, foram realizados testes prévios para verificar a proporção
necessária de ácido e base para que ocorresse a neutralização. Após os períodos
citados, 50ul da solução foi injetada da solução para análise em cromatografia
líquida (coluna C18) com gradiente de fluxo de 1ml/min acoplado a um detector de
arranjo de diodos (LC/PDA - Shimadzu) com espectro de absorção de 190nm. Os
cálculos de porcentagem de degradação foram realizados posteriormente e cabe
ressaltar que esse ensaio foi realizado apenas com o pep5 (ICH, 2005).

3.2.5 Ensaios de estabilidade em plasma sanguíneo

Para a realização do ensaio foram coletados 10 mL de sangue em 2mL de
tampão anticoagulante (NaCl 0,45M; C6H12O6 0,1M; Na3C6H5O7 30mM; C6H8O7
26mM; EDTA 10mM; pH 4,6; H2O MilliQ 50ml) conforme o parecer do comitê de
ética humana da Plataforma Brasil (CAAE: 18114919.7.0000.0086 – ANEXO 1) de
um indivíduo saudável. O sangue foi centrifugado a 800xg durante 15 minutos e o
sobrenadante (plasma) foi coletado. Os pep5 e pep5r foram diluídos em 50uL de
H2O MilliQ 0,94% e 0,6% de NaOH, respectivamente, ambos a uma concentração
de 2,5mg/mL, e em seguida foram incubados em 200uL de plasma e 100uL de
tampão PBS (1X) em banho seco a 37°C. As amostras foram retiradas e
precipitadas com 10uL de solução 50% ácido tricloroacético (TFA) em
determinados tempos (T0, T15`, T30`, T60`, T120`) e armazenadas no freezer. Em
seguida, todas as amostras foram descongeladas e centrifugadas a 800xg por 10
minutos, logo depois, alíquotas de 80uL foram retiradas e secas durante 1h numa
speedvac. As amostras foram ressuspendidas em 40 uL de ácido fórmico 0,1M e
submetidas à identificação por espectrometria de massas (LTQ-MS) (Modificado
de ALVES et al, 2015).
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4.

RESULTADOS

4.1 Dados de bioinformática

As figuras 1 e 2 abaixo mostram a relação de aminoácidos ácidos, básicos,
aromáticos e alifáticos presentes nos peptídeos pep5 e pep5r, além das
características hidrofóbicas e hidrofílicas de cada aminoácido.

Figure 1: Características dos aminoácidos que compõe o pep5 determinadas pelo programa Pepcal

Figure 2: Características dos aminoácidos que compõe o pep5r pelo programa Pepcal

As figuras 3 e 4 abaixo mostram as estruturas primárias dos peptídeos
usados neste estudo:
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Figure 3: Estrutura primária do pep5 determinadas pelo programa Pepdraw

Figure 4: Estrutura primária do pep5r determinadas pelo programa Pepdraw

A seguir a tabela 3 apresenta algumas características bioquímicas e
moleculares dos peptídeos usados neste trabalho:

Nome
do
peptídeo

Fórmula
química

Sequência
(*)

Massa
molecular

Número
de
resíduos

Pep5

C52H85N11O12

WELVVLGKL

1056.30

9

Pep5r

C38H59N7O9

WELVVL

757.92

6

Ponto
Análise de
isoelétrico
hidrofobicidade
(pI)
Carga (0)
6.34
neutro
3.85
Carga (-1) acido

Tabela 3: Características bioquímicas e moleculares do pep5 e pep5r determinadas pelo programa Expasy

A figura 5 foi gerada a partir do software Labsolutions da Shimadzu, nela é
apresentado um gráfico 3D relacionando os tempos de retenção com os valores
ideais de espectro de leitura fornecidos pelos canais de absorção (entre 200nm e
190nm) do equipamento (arranjo de diodo – PDA) utilizado nos experimentos,
além disso, é mostrado os valores de detecção medidos mAU (absorbância) que
variam de acordo com o a concentração dos peptídeos.
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Figure 5: imagem 3D mostrando espectro de absorção ideal dos peptídeos

4.2 Validação do Método Cromatográfico

O gráfico 1 mostra os valores reais de concentração injetados para a
construção da curva de calibração utilizada para análise e quantificação dos
peptídeos durante os experimentos de degradação forçada. Além disso, apresenta
o cálculo estatístico de regressão linear com R2= 0,9881581. A tabela 4 mostra os
cálculos para validação dos limites de quantificação e detecção. Os valores de
quantificação e detecção ficaram abaixo dos valores que foram injetados,
garantindo que os níveis de detecção e quantificação foram validados para a
realização dos ensaios de degradação forçada.
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Gráfico 1: Curva analítica

Amostras
Branco 1
Branco 2
Branco 3
LOD
7.48669E-09
7.486687 ppb

Desvio
Concentração
Média
Coeficiente angular
Padrão
0.033
0.022333333 0.019347696
7752840
0.034
0
LOQ
2.49556E-08
ppm = mg/litro = µg/mL
24,95562 ppb

Tabela 4: Cálculos de limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ)

4.3 Ensaios de degradação forçada

4.3.1 Ensaio de oxidação
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O ensaio de degradação forçada por ação do peróxido de oxigênio é
apresentado no cromatograma 1. Observou-se a formação de picos de
concentração que demonstram um perfil de cromatográfico sem o surgimento de
novos picos ou produtos de degradação durante a corrida cromatográfica de
aprixmadamente 42`minutos . O pico maior representa o peróxido sendo eluido e o
pico menor o pep5:

Cromatograma 1: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm.

No entanto, ao ampliarmos a visualização, percebe-se um perfil
decrescente com relação à altura dos picos de deteção durante os períodos de
0`,60`e 180`. Além disso, observou-se os picos se encontram em tempos de
retenção diferentes. Nos cromatogramas 2 e 3 abaixo, podemos observar algumas
modificações quanto ao valor de retenção do pep5:
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Cromatograma 2: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2 O)
e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos; fluxo
da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (ampliado)

Cromatograma 3: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (base ampliada)

A tabela 5 abaixo apresenta uma estimativa da porcentagem de alterações
no pep5 levando em consideção os valores de concentração detectados após
interação do pep5 com peróxido de hidrogênio. Desta forma, podemos sugerir que
o pep5 sofreu aproximadamente 19% de alterações estruturais durante o período
de análise:

Oxidação (H2O2 3%)

pep5 (mg/mL)

Oxidação pep5 0`
Oxidação pep5 60`
Oxidação pep5 180`
Média

0,335
0,334
0,269
0,313

Tabela 5: Porcentagem de modificação oxidativa do pep5

Porcentagem de
Modificação
0%
0,2%
19,7%
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Em seguida, os cromatogramas 4, 5 mostram os mesmos parâmetros
observados para anteriormente no pep5, porém agora com o pep5r. Observou-se
que os picos de concentração ficaram próximos quanto à altura e novamente com
tempos de retenção diferentes, além disso, a tabela 6 mostra que houve uma
variação nos valores de concentração do pep5r submetidos à extresse oxidativo.

Cromatograma 4: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5r. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm.

Cromatograma 5: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5r. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (ampliado).
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Cromatograma 6: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (base ampliada).

Conforme mencionado, a tabela 6 abaixo apresenta a porcentagem de
modificações estruturais de acordo com os valores de concentração detectados
do pep5r após interação peróxido de hidrogênio durante os períodos de 0`,60`e
180`.

Oxidação (H2O2 3%)

pep5r (mg/mL)

Oxidação pep5r 0`
Oxidação pep5r 60`
Oxidação pep5r 180`
Média

0,132
0,127
0,119
0,126

Porcentagem de
Modificação
0%
3,7%
9,8%

Tabela 6: Porcentagem de modificação oxidativa do pep5r

4.3.4 Ensaio de temperatura a 37°C

Os cromatogramas 7, 8 e 9 a seguir mostram o perfil cromatográfico do
pep5 quando submetido à temperatura de 37°C nos tempos 0`, 45`, 180` e 240
minutos. A tabela 7 mostra a porcentagem de modificações por ação térmica
promovida no pep5 a partir dos valores de detecção realizados pelo equipamento
durante o período de análise.
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Cromatograma 7: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm.

Cromatograma 8: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (ampliado).
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Cromatograma 9: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (base ampliada).

Conforme mencionado, a tabela 7 abaixo apresenta uma relação percentual
de um possível perfil alterações do pep5 por ação da temperatura a 37°C. O
asterisco na tabela indica que não houveram modificações significativas no
período em questão. O peptídeo sofreu 2,7% de alterações moleculares em sua
estrutura durante o tempo de análise:

Temperatura 37°C

pep5 (mg/ml)

Temperatura pep5 0`
Temperatura pep5 45`
Temperatura pep5 180`
Temperatura pep5 240`
Média

1,022
1,009
1,043
0,994
1,017

Porcentagem de
Modificação
0%
1,2%
*
2,7%

Tabela 7: Porcentagem de modificação por temperatura do pep5

Já o perfil de degradação por temperatura do pep5r é mostrado a seguir nos
cromatogramas 10, 11 e 12. Os picos ficaram bastante sobrepostos aos
observarmos sem ampliação, porém, observa-se novamente uma anteração nos
tempos de retenção do peptídeo conforme submetemos as condições de extresse:
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Cromatograma 10: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm.

Cromatograma 11: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (ampliado).
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Cromatograma 7: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (base ampliada).

A tabela 8 abaixo mostra os valores de concentrações com pouco desvio
durante no intervalo de tempo de 240` e condições de extresse de 37°C. O
peptídeo parece não ter apresentado um padrão de degradação ou até mesmo de
modificação estrutural, visto que, o valor de concentração da amostra aumentou
após o peptídeo ser submetido às condições de extresse. A tabela também
apresenta a porcentagem de possíveis modificações do pep5r por ação do da
temperatura a 37°C. Pode-se notar que não houveram valores de degradação ou
modificação a serem considerados, portanto, o peptídeo se manteve estável
durante todo o período de análise, como indica, os asteriscos na tabela:

Temperatura 37°C

pep5r (mg/ml)

Temperatura pep5r 0`
Temperatura pep5r 45`
Temperatura pep5r 180`
Temperatura pep5r 240`
Média

0,281
0,285
0,273
0,300
0,285

Tabela 8: Porcentagem de modificação por temperatura do pep5r

Porcentagem de
Modificação
0%
*
*
*
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4.3.5 Ensaio de hidrólise ácida

Os cromatogramas 13, 14 e 15 mostram o perfil cromatográfico do pep5
submetido à hidrólise ácida. Percebe-se que os picos ficaram sobrepostos
indicando que não houveram alterações na estrutura da molécula, porém, ao
olharmos a tabela 9, observamos que houve alteração na concentração dos picos
no período de 0 a 10 minutos, no entanto, essa variação cessou após 30 e 60
minutos em que o peptídeo ficou em meio ácido.

Cromatograma 13: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm.

Cromatograma 14: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
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O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (ampliado).

Cromatograma 15: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (base ampliada).

A tabela 9 abaixo apresenta a porcentagem de modificação do pep5r por
ação do ácido clorídrico (HCl 0,1M). Podemos observar que o pep5 sofreu 11% de
alterações na sua estrutura em até 30` de análise e depois o perfil de variação
nessa concentração cesso.

Hidrólise ácida (HCl 0,1 M)

pep5 (mg/ml)

Hidrólise ácida pep5 0`
Hidrólise ácida pep5 10`
Hidrólise ácida pep5 30`
Hidrólise ácida pep5 60`
Média

0,445
0,424
0,393
0,393
0,414

Tabela 9: Porcentagem de modificação em meio ácido do pep5.

Porcentagem de
Modificação
0%
4,7
11%
11%
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4.3.6 Ensaio de hidrólise básica

Os cromatogramas 16, 17 e 18 mostram o perfil de degradação do pep5 por
ação de hidróxido de sódio (NaOH 0,1M). Os picos ficaram sobrepostos até 30
minutos indicando que não houve degradação dos peptídeos durante esse
período, além disso, a tabela 10 mostra que houve variação entre os valores de
tempo de retenção observados.

Cromatograma 16: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm.

BA T60`

Cromatograma 17: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (ampliado).
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Cromatograma 18: Perfil cromatográfico do peptídeo pep5. Condições de análise: coluna de fase reversa
Phenomenex C18 (5µmx 4,6 mm (i.d) x 250 mm); fase móvel: solvente A (solução 0,1% de ácido fórmico/H 2
O) e solvente B (0,1% de ácido fórmico, 90% ACN/H 2 O); gradiente linear de: 0 a 100% de B em 20 minutos;
fluxo da fase móvel: 1 mL/min e leitura em λ 254 nm (base ampliada).

A tabela 10 mostra que o pep5 sofreu a mario alteração dentre os
experimentos realizados que foi de 35% após 60 minutos em contato com o
hidróxido de sódio (0,1M). Por isso, pode-se dizer que o pep5 apresentou um perfil
de modificações maiores em meio alcalino quando comparado ao meio ácido.

Hidrólise Básica (NaOH 0,1 M)

pep5 (mg/mL)

Hidrólise básica pep5 0`
Hidrólise básica pep5 10`
Hidrólise básica pep5 30`
Hidrólise básica pep5 60`
Média

0,444
0,442
0,444
0,288
0,404

Porcentagem de
degradação
0%
0,45%
35,1%

Tabela 10: Porcentagem de modificação em meio básico do pep5

4.4 Ensaio de degradação em plasma sanguíneo

As figuras 6 e 7 indicam as massas do pep5 e pep5r nos períodos em que
foram submetidos ao ensaio degradação em plasma sanguíneo. Podemos notar
que após 15 minutos em plasma, o pep5 não é mais encontrado, enquanto que, o
pep5r pôde ser encontrado em todo o período de análise, sugerindo que o mesmo,
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não sofreu degradação completa após 2 horas em plasma sanguíneo (Resultados
preliminares em análise).

Figure 6: Imagem de espectrometria de massas (LTQ-MS) indicando a degradação do pep5, após 15 minutos
em plasma sanguíneo.

Figure 7: Imagem de espectrometria de massas (LTQ-MS) indicando que o pep5r esteve presente durante
todo período de análise.
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Os dados de espectrometria de massas continuam a serem analisados para
que o perfil de degradação em plasma seja mais bem compreendido e os produtos
de degradação sejam identificados. Dessa maneira, pretendemos determinar se
possível, um perfil enzimático das proteínas do sangue que poderiam estar
atuando na degradação dos mesmos.
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5.

DISCUSSÂO

A validação linear dos experimentos mostrou que a capacidade do método
utilizado de fornecer resultados proporcionais à concentração dos pep5 e pep5r é
satisfatória se levarmos em consideração o coeficiente de correlação obtido em
comparação as recomendações do INMETRO (R=0,9), porém, a mesma se torna
insatisfatória quando comparamos as recomendações da ANVISA (R=0,99)
(RIBANI et al., 2004). Cabe ressaltar, que foram realizados o número mínimo de
injeções recomendado pela ANVISA para construção da curva analítica.
Os valores de limite de detecção e quantificação foram satisfatórios, pois,
as concentrações injetadas para a realização de todos os experimentos foram
maiores do que os valores calculados, ou seja, os experimentos foram concluídos
respeitando a menor concentração da substância que podia ser detectada e
também a menor concentração da substância que podia ser medida (RIBANI et al.,
2004). A figura 5 obtida pelo software Labsolutions, mostra que os peptídeos
absorvem melhor os espectros de luz emitidos pelo arranjo de photodiodo por volta
de 190nm a 200nm, portanto, em análises posteriores com o mesmo tipo de
detector, esse espectro é recomendado para uma

melhor análise em

concentrações usando concentrações menores dos peptídeos sem comprometer
os limites detecção e quantificação.
Apesar dos peptídeos terem tamanho aproximados, em experimentos
futuros o ideal seria a utilização de duas curvas analíticas, uma para o pep5 e
outra para o pep5r, visto que, ambos os peptídeos foram analisados usando uma
mesma curva de calibração, construída a partir de injeções realizadas apenas com
o pep5.
A validação da precisão não utilizou números significativos de medições
(RIBANI et al., 2004), por isso, para fins de registro, pós registro e renovação
(ALCÂNTARA et al., 2013; NETO et al, 2009) esse estudo não pode ser
considerado no momento. Isso se justifica devido ao tempo e frequência de uso
dos equipamentos do laboratório, pois, não foi possível realizar os experimentos
injetando um N maior que 1 de amostras para a realização dos experimentos.
Apesar disso, o estudo revela uma nossa sobre o perfil de degradação desses
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peptídeos e permite o melhor planejamento para estudos de degradação futuros a
serem realizados com esses peptídeos.
Os ensaios de degradação oxidativa, mostraram que o pep5r é mais estável
quando comparado ao pep5 de acordo com esperado, uma vez que, o pep5 é
maior que o pep5r (ARAUJO et al., 2014; RUSSO et al., 2017). O ensaio de
degradação

oxidativa de

ambos os peptídeos promoveu

as alterações

percentualmente desejadas na concentração da molécula em estudo durante o
tempo experimental, ou seja, numa faixa entre 10% e 20% de degradação. Isso
mostra que os peptídeos apresentam uma determinada estabilidade frente a esse
parâmetro, ou seja, um resultado promissor para um futuro agente terapêutico,
semelhante ao que pode ocorrer numa futura composição farmacológica no que se
refere à vida útil do produto (ALCÂNTARA et al.,2013).
Ao observamos o cromatograma 3 com a base ampliada, podemos ver que
a linha preta que representa o tempo de 180 minutos fica maior aos redores do
pico de concentração do pep5, indicando um possível surgimento de formas
estruturalmente modificadas do pep5 com hidrofobicidade próximos ao tamanho
do peptídeo. Porém, o mesmo não ocorre com o pep5r, pois vemos essa mesma
relação e surgimento de um novo pico, num período de retenção um pouco mais
distante do pico de concentração do próprio peptídeo, indicando o surgimento de
possíveis produtos de degradação com valores de hidrofobicidade distantes do
pep5r.
Os ensaios de degradação por ação da temperatura com o pep5 mostraram
que o mesmo se manteve estável durante todo o período de teste, sendo
necessário, a realização de novos ensaios de degradação forçada por temperatura
para que possamos promover um perfil de degradação entre 10 e 20%
(ALCÂNTARA et al., 2013). Por outro lado, o experimento foi satisfatório e ocorreu
como o esperado se olharmos para ensaios anteriores realizados com
Trypanossoma cruzi a temperatura 37ºC, em que, o pep5 em tratamento de 3
horas induziu a morte de formas epimastigotas e deixou mais suscetíveis formas
amastigotas (ARAUJO et al., 2019), ou seja, parece que o peptídeo é estável
dentro

e

espaços

intracelulares

como

também

foram

para

acondicionamentos.
O ensaio de temperatura com o pep5r, mostrou picos sobrepostos,

fins

de
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indicando que não houveram modificações conforme o esperado devido aos
resultados anteriores e aos tamanhos dos peptídeos (ARAUJO et al., 2014).
Salientamos que estes resultados foram feitos com apenas uma amostra, com
isso, não temos parâmetros satisfatórios para calcular uma média.
Em suma, os testes de degradação forçada por temperatura nos dois
peptídeos, precisam ser refeitos aumentando os tempos de incubação ou a
temperatura para que possamos promover a degradação detectável por
espectometria de massas ou modificações detectáveis por cromatografia acoplada
a um arranjo de diodo (PDA) de mais 10% dos peptídeos, por conta disso,
nenhuma propriedade físico-químico pôde ser avaliada (RIBANI et al., 2004).
Cabe ressaltar que, tentamos fazer os testes com uma temperatura maior
de 80°C, porém, foi observado que a solução de diluição evaporava durante a
incubação. Com isso, levantamos duas hipóteses, uma delas de que os peptídeos
alteram o grau de solubilidade do diluente (H 2O Milli-Q), por isso, a evaporação
com facilidade. A outra hipótese é de que os experimentos precisam ser refeitos
pensando numa melhor vedação dos tubos eppendorf, ou seja, no caso desses
peptídeos identificamos procedimentos para melhorar a qualidade analítica para o
planejamento e desenvolvimento de um futuro fármaco (NETO et al, 2009).
Os ensaios de hidrólise ácida mostraram que o pep5 apresentou
modificações na concentração apenas nos primeiro 30 minutos em que ficou em
ácido. Esse dado é importante, pois, pensando numa composição farmacológica,
pode ser que o peptídeo adquira estabilidade após determinado tempo em meio
ácido, no caso, sendo assim, a formulação de comprimidos para administração via
oral de um possível medicamento se torna uma via a ser considerada futuramente.
Os valores de concentração de degradação foram suficientes para observarmos
que a água, mesmo que considerada uma boa catalizadora de reações, não
promove instabilidade desfavorável em meio ácido para pep5 (NETO, et al., 2009).
Ao compararmos as modificações em meio ácida com o meio básica, vemos que
há uma grande diferença, pois o pep5 apresentou-se muito
mais alteração em sua concentração quando localizado em meio alcalino.
O ensaio de degradação em plasma sanguíneo mostrou que o pep5 não é
encontrado por completo após 15 minutos de interação com o sangue humano,
porém, massas com valores aproximadas ao pep5r foram encontradas durante
todos os períodos analisados. Esse resultado, pode indicar que apesar de ocorrer
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a clivagem do pep5 em pouco tempo, o pep5r que também tem atividade
farmacológica (ARAUJO, et al 2014; RUSSO et al., 2017), permanece no sangue.
As características relacionadas às possíveis enzimas que clivam o pep5 no plasma
sanguíneo ainda precisam ser melhor elucidas, porém, cabe ressaltar que não
foram

encontradas

massas

aproximadas

das

sequencias

ELVVLGKL

e

WELVVLGK, resultado que precisa ser mais bem investigado, mas que sugere que
há ação apenas de endopeptidases (WERLE e SCHNURCH, 2006) clivando o
pep5, pois, aparentemente não houveram quebras nas extremidades da molécula.
Por fim, ao compararmos características de moléculas carreadoras (ZOU et
al., 2017; BOLHASSANI et al 2017) com o pep5, podemos sugerir algumas
alterações como a trocar de aminoácidos na composição do pep5 para que novos
experimentos sejam realizados a fim de avaliar a presença ou ausência das de
características farmacológicas já descritas na literatura (ARAUJO et al 2019;
RUSSO et al 2017). Sabemos que o triptofano e as duas leucinas internas não
podem ser alteradas na molécula (ARAUJO et al., 2014), no entanto, ao
observarmos a figura 1 percebe-se que poderíamos substituir outros aminoácidos,
por exemplo, as valinas por arginina, timina ou lisina que garantiriam maior carga
positiva e maior alcalinidade (ZOU et al., 2017) ao pep5, ou seja, buscaríamos
aproximar as características da molécula para que a mesma possa sozinha
penetrar membranas plasmáticas. A partir dessa hipótese, eliminaríamos a
necessidade de acoplar o peptídeo cpp e ficaríamos apenas com a sequencia que
efetivamente executa a ação desejada inibitória desejada, tanto, no tratamento da
doença de chagas como também na inibição de alguns tipos de tumores.
Além da sugestão de alterações no pep5, se levarmos em consideração as
ideias sobre a estabilidade do mesmo comparada ao pep5r levantadas neste
trabalho, podemos dizer que é preferível que se continue realizando experimentos
com a menor porção quando olhamos para a estabilidade aliada a viabilidade de
aceitação na indústria farmacêutica. Portanto, modificações ou até mesmo
acréscimos de alguns aminoácido na menor sequencia de atividade farmacológica
não devem ser descartadas.
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6.

CONCLUSÕES


Os experimentos foram validados quanto ao limite de quantificação e
detecção



Ambos os peptídeos não sofreram modificações por ação térmica a 37°
durante 4 horas de incubação, sendo, necessário um estudo prolongado ou
com valores de temperatura maiores para promover a degradação.



O pep5 mostrou ser mais suscetível às modificações por ação básica do
que ação ácida no período de análise



O pep5r mostrou-se mais estável do que o pep5 em relação à oxidação da
molécula.



O pep5 não é encontrado integro após 15 minutos de interação com plasma
sanguíneo humano, enquanto que, o pep5r foi encontrado durante todo o
período de análise.

Os experimentos realizados nesse trabalho deram inicio ao entendimento
sobre os perfis de estabilidade dos pep5 e pe5r, no entanto, cabe ressaltar, que
ainda precisamos prosseguir com novos testes de degradação forçada, como por
exemplo, experimentos de degradação por umidade, fotosensibilidade, ions
metálicos e hidrólise neutra que também elucidam e auxiliam para a determinação
do perfil de degradação de moléculas com potencial farmacológico e não devem
ser descartados. É necessária a realização de novas análises sobre as
características do perfil de degradação e desses peptídeos em plasma sanguíneo
humano, assim como, é importante deixar claro, que ensaios de degradação
necessitam de um número maior de amostragem para que possamos validar
dados cromatográficos como a precisão e exatidão dos dados coletados, dando
assim, maior robustez aos testes de estabilidade com fármacos. Portanto, uma vez
que, todos os experimentos foram realizados com uma única amostragem nesse
estudo, ressaltamos que os mesmos devem ser repetidos para confirmação dos
resultados obtidos.
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