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RESUMO 

A Nitazoxanida (NTZ) é um antiparasitário de amplo espectro de ação utilizado no 

tratamento de infecções intestinais ocasionados por helmintos, protozoários e 

gastroenterites virais causadas por Rotavírus e Norovírus. Além disso, estudos 

demonstraram que a NTZ apresenta atividades antibacterianas, anti-inflamatórias, 

antivirais e antitumorais. O amplo espectro de atividade está relacionado tanto a NTZ, 

quanto ao seu metabólito ativo Tizoxanida (TIZ). No entanto, alguns efeitos colaterais 

podem ser observados após ingestão desse fármaco. Poucos estudos foram realizados 

com o objetivo de investigar as interações da NTZ com proteínas de mamíferos e o seu 

efeito em células normais, tendo em vista seu efeito antiproliferativo em células 

tumorais. Diante disso, no presente trabalho, a TIZ foi imobilizada em Sepharose 4B e 

submetida a ligação com homogenatos de encéfalo, rim, fígado e intestino de ratos 

Wistar, com o objetivo de isolar e identificar proteínas que interagem de forma 

específica com a TIZ. Além disso, foi avaliado o efeito antiproliferativo da NTZ em 

células normais, por meio de ensaio de reparação tecidual em camundongos Swiss. Por 

meio da espectrometria de massas foram identificadas 60 enzimas com critérios de 

elevada estringência, que podem ter suas atividades alteradas pela NTZ. A modelagem 

molecular realizada com a NTZ, TIZ e as enzimas Glutathione S-transferase P1 

(GSTP1), Glutathione S-transferase M2 (GSTM2), NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 

1 (NQO1), Fumarylacetoacetase (FAH) e Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 10 

(17β-HSD10), permitiu a proposição do sítio de ligação dessas enzimas que justificam 

uma inibição competitiva pela NTZ/TIZ. A modelagem com Protein disulfide-

isomerase (PDI), permitiu a proposição de uma inibição na PDI humana pela TIZ, por 

meio do impedimento de estabilização da sua conformação no estado reduzido. Esses 

resultados colocam a GSTP1, GSTM2, NQO1 e PDI como possíveis alvos dos efeitos 

antitumorais que foram demonstrados para NTZ, uma vez que estas enzimas são 

essenciais para manutenção das células tumorais; a FAH como possível alvo de efeitos 

colaterais em função do acúmulo do seu metabólito tóxico; e a 17β-HSD10 como 

possível alvo de novas alternativas para o tratamento do Alzheimer, devido ao possível 

envolvimento dessa enzima no desenvolvimento da doença. Além disso, nossos estudos 

de reparação tecidual em camundongos tratados com NTZ 10-3M, NTZ 10-5M e NTZ 

10-6M, demonstraram macroscopicamente que não houve um efeito modificador da 

proliferação tecidual que limitasse o fechamento das áreas das feridas, e que 
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microscopicamente o grupo NTZ 10-3M apresentou feridas num grau de maturidade 

mais avançado, compatível com o estágio proliferativo do processo cicatricial em 

comparação ao grupo controle. Os resultados desse trabalho corroboram com os 

mecanismos dos efeitos antitumorais descritos para esse fármaco, interpretam as 

interações moleculares para auxiliar no desenvolvimento de novas estruturas e sugerem 

a possibilidade de aplicação no tratamento da doença de Alzheimer. 

 

Palavras-chave: Nitazoxanida, Tizoxanida, Antiparasitário, Antitumoral, Alvos 

moleculares.
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ABSTRACT 

Nitazoxanide (NTZ) is a broad-spectrum antiparasitic used to treat intestinal infections 

caused by helminths, protozoa, and viral gastroenteritis occasioned by Rotavirus and 

Norovirus. Besides, studies have demonstrated that NTZ exhibits antibacterial, anti-

inflammatory, antiviral, and antitumor activities. The broad spectrum of activity is 

related to both NTZ and its active metabolite Tizoxanide (TIZ). However, some side 

effects may be observed after ingestion of this drug. Few studies have been conducted 

to investigate the interactions of NTZ with mammalian proteins and their effect on 

normal cells concerning their antiproliferative effect on tumor cells. Therefore, in the 

present study, TIZ was immobilized on Sepharose 4B and bonded with the brain, 

kidney, liver and intestine homogenates of Wistar rats, to isolate and identify proteins 

that interact specifically with TIZ. In addition, the antiproliferative effect of NTZ on 

normal cells was evaluated by tissue repair assay in Swiss mice. Through mass 

spectrometry, 60 enzymes with high stringency criteria were identified, which may have 

their activities altered by NTZ. Molecular modeling performed with NTZ, TIZ, 

Glutathione S-transferase P1 (GSTP1), Glutathione S-transferase M2 (GSTM2), 

NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1 (NQO1), Fumarylacetoacetase (FAH) and 

Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 10 (17β-HSD10) enzymes, allowed the 

proposition of the binding site of these molecules that justify a competitive inhibition by 

NTZ/TIZ. Protein disulfide-isomerase (PDI) modeling allowed the proposition of 

inhibition in human PDI by TIZ, by preventing the stabilization of its conformation in 

the reduced state. These results place GSTP1, GSTM2, NQO1, and PDI as possible 

targets of the antitumor effects that have been demonstrated for NTZ, since these 

enzymes are essential for tumor cell maintenance; FAH as a possible target of side 

effects due to the accumulation of its toxic metabolite; and 17β-HSD10 as a possible 

target for new alternatives for Alzheimer's treatment, due to the possible involvement of 

this enzyme in the development of the disease. Also, our tissue repair studies in NTZ 

10-3M, NTZ 10-5M, NTZ 10-6M treated mice, macroscopically demonstrated that there 

was no tissue proliferation modifying effect limiting wound closure, and 

microscopically the NTZ 10-3M group presented wounds at a more advanced maturity 

level, compatible with the proliferative stage of the healing process compared to the 

control group. This work’s results corroborate with the mechanisms of antitumor effects 
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described for this drug, they interpret the molecular interactions to assist in the 

development of new structures and suggest the possibility of application in the 

treatment of Alzheimer’s disease.  

Keywords: Nitazoxanide, Tizoxanide, Antiparasitic, Antitumor, Molecular Targets. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Nitazoxanida 

A Nitazoxanida (NTZ) é um fármaco antiparasitário pertencente à classe dos 

nitrotiazóis, no qual apresenta amplo espectro de ação, indicado para o tratamento de 

helmintíases ocasionados por Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, 

Ancilostoma duodenale, Trichuris trichiura, Taenia sp., Hymenolepis nana,  giardíases 

(Giardia lamblia ou Giardia intestinalis), amebíases (Entamoeba histolytica ou 

Entamoeba dispar) e gastroenterites virais causadas por Rotavírus e Norovírus 

(HEMPHILL et al., 2006). 

A NTZ foi desenvolvida originalmente em 1975, por Jean François Rossignol no 

Instituto Pasteur, como um anti-helmíntico de importância veterinária, sintetizada com 

base na estrutura de agentes antiparasitários de benzamidina como niclosamida, pela 

combinação de um anel tiazol semelhante estruturalmente ao metronidazol (MET), 

utilizado no tratamento de amebíase, giardíase e tricomoníase, com um anel de 

benzamidina semelhante à niclosamida utilizada no tratamento da teníase 

(ROSSIGNOL e MAISONNEUVE, 1984; SPARKS et al., 2015). 

Em humanos, há relatos comprovados da NTZ sendo eficaz contra diversos 

parasitas, como protozoários e helmintos, entre eles Entamoeba histolytica, Giardia 

intestinalis, Trichomonas vaginalis (ADAGU et al., 2002), Ascaris lumbricoides, 

Hymenolepis nana, Taenia saginata, Trichuris trichura (DIAZ et al., 2003), 

Strongyloides stercoralis (SOMVANSHI et al., 2014) e Fasciola hepática 

(ZUMAQUERO-RIOS et al., 2013).  

A NTZ também é indicada no tratamento de infecções intestinais ocasionadas 

pelos protozoários Blastocystis hominis, Balantidium coli, Isospora bellie, 

Cryptosporidium parvum (FOX e SARAVOLATZ, 2005). 

Estudos in vitro demonstraram atividade da NTZ contra bactérias anaeróbias ou 

microaerófilas como Clostridium perfrigens (PANKUCH e APPELBAUM, 2006) e 

Helicobacter pylori (GUTTNER et al., 2003), além da atividade antiviral observada em 

hepatite B, C, rotavírus e norovírus (KORBA et al., 2008). 

 A NTZ é comercializada na América Latina, desde 1996, incluindo México, 

Brasil, Argentina, Peru e Equador. Em dezembro de 2002 foi aprovada pela Food and 
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Drug Administration (FDA), como fármaco inovador para o tratamento da diarréia 

causada por espécies Cryptosporidium e Giardia intestinalis (FOX e SARAVOLATZ, 

2005). Seu uso também é aprovado no Egito, Índia e Bangladesh, e está disponível 

mediante autorização de uso de emergência no Canadá, Austrália, Japão e União 

Europeia (TRABATTONI et al., 2016). Seu amplo espectro de ação a faz ser o 

tratamento recomendado para infecções intestinais, apesar do seu custo mais elevado. 

Além disso a NTZ é o tratamento de escolha para giardíase e criptosporidiose, em 

pacientes imunocompetentes (HALSEY, 2009). 

1.1.1. Estrutura química 

A NTZ, de Denominação Comum Internacional (DCI): Nitazoxanide e 

Denominação Comum Brasileira (DCB): Nitazoxanida, Nome IUPAC: [2-[(5-nitro-1,3-

thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl]acetate, é um composto sintético nitrotiazolil-

salicilamida, cuja estrutura química consiste em um anel nitrotiazol ligado a um ácido 

salicílico através de uma ligação amida conforme representada na Figura 1 

(ROSSIGNOL e MAISONNEUVE, 1984; MERCK, 2000). 

Figura 1: Estrutura química da Nitazoxanida 

 
Fonte: (MALESUIK et al., 2009). 

Possui aspecto pó cristalino amarelado, fórmula molecular C12H9N3O5S, massa 

molecular 307,283 g/mol, ponto de fusão 202ºC, praticamente insolúvel em água, pouco 

solúvel em etanol e solúvel em acetonitrila (MERCK, 2000).  

Sua administração como antiparasitário é oral, disponível em comprimidos na 

dose de 500 mg, de 12 em 12 horas, durante 3 dias para uso pediátrico e adultos (maior 

que 12 anos) e suspensão oral, na dose de 20mg/mL para uso pediátrico (acima de 1 

ano). A dose recomendada para crianças com idade entre 1 e 3 anos é de 100mg, de 12 
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em 12 horas durante 3 dias, e para crianças entre 4 e 11 anos, a dose ideal é de 200 mg 

no mesmo intervalo de tempo (STOCKIS et al., 2002). 

1.1.2. Metabolismo 

Após a administração da NTZ, a mesma é parcialmente absorvida no trato 

gastrointestinal e rapidamente hidrolisada no plasma com auxílio de esterases, 

originando seu metabólito ativo Tizoxanida (TIZ) (Figura 2) (STOCKIS et al., 1996). 

Posteriormente no fígado, TIZ é glucoronizada em seu metabólito (também ativo) 

Tizoxanida glucoronida (TG). A hidrólise da NTZ acontece de maneira imediata, não 

sendo possível detectá-la em níveis plasmáticos (BROEKHUYSEN et al., 2000). 

Figura 2: Metabolismo da Nitazoxanida 

 
Fonte:Adaptado de Hemphillet al.,2006. 

TIZ possui ligação com proteínas plasmáticas de aproximadamente 99%, 

apresenta uma meia-vida de 1,5 horas, é detectada tanto no plasma, urina, bile ou fezes, 

diferenciando de TG detectada apenas nas fezes e bile. Cerca de dois terços da dose oral 

administrada são excretados nas fezes e um terço na urina (STOCKIS et al., 1996; 

STOCKIS et al., 2002; HUANG et al., 2015). 

Embora não sejam esperadas interações medicamentosas da NTZ, deve haver 

cuidado em casos de coadministração com fármacos que possuam alta taxa de ligação 

protéica, como anticoagulantes cumarínicos (varfarina) e o anticonvulsivante fenitoína 

(NAIEM et al., 2018). 

1.1.3. Mecanismo de ação 

Estudos realizados em diferentes modelos indicam que a parte da molécula que 

corresponde à estrutura do ácido salicílico está relacionada com a atividade contra 

parasitas intracelulares, possivelmente através da interação com proteínas, interferindo 
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em vias de sinalização (ESPOSITO et al., 2005; MULLER et al., 2006; FAN-

MINOGUE et al., 2013). 

O grupamento químico da NTZ nitrotiazol, é associado com a ação 

antiparasitária extracelular e pode ser convertida em radicais livres, capazes de 

ocasionar a morte celular. Além disso, o grupo nitro está envolvido na inibição da 

enzima piruvato ferrodoxina oxiredutase (PFOR), componente essencial do 

metabolismo energético de organismos estritamente anaeróbicos (HEMPHILL et al., 

2006).  

A PFOR catalisa a descarboxilação oxidativa do piruvato em acetil-coenzima A 

(Acetil-CoA) e CO2, com a ferredoxina (Fd) ou flavodoxina (Fld) atuando como o 

aceptor de elétrons. Os substratos reduzidos são oxidados pela hidrogenase ou NADP 

oxidases que produzem H2 e NADPH, respectivamente. (Figura 3) (CHABRIERE et al., 

2001; HOFFMAN et al., 2007).  

Figura 3: Descarboxilação oxidativa do piruvato em Acetil-CoA mediada por PFOR 

 
Fonte:HOFFMAN et al., 2007. 

O possível mecanismo de ação proposto da NTZ envolve a interrupção da 

transferência de elétrons ao nível do cofator tiamina pirofosfato (TPP), que apresenta 

semelhanças estruturais com a NTZ, inibindo a produção de Acetil-CoA e CO2 

necessários para metabolismo energético (HOFFMAN et al., 2007). 

É importante ressaltar que em mamíferos e eubactérias a descarboxilação 

oxidativa do piruvato ocorre por ação da piruvato desidrogenase (PDH), que não é 

inibida pela NTZ. A PFOR se diferencia da PDH por sua necessidade de ferredoxina ou 

flavodoxina como receptores de elétrons, pela forte ligação do TPP à enzima e por sua 

capacidade de carboxilação redutora de acetil-CoA para produzir piruvato (EVANS et 

al., 1966; HOFFMAN e GOODMAN, 1982; CREMADES et al., 2005). 
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A NTZ demonstrou eficácia contra estirpes de Giárdia duodenalis, Helicobacter 

pylori e Trichomonas vaginalis resistentes ao MET, além de apresentar-se não 

mutagênica, o que pode sugerir que a formação de resistência contra esse fármaco seja 

retardada (MEGRAUD et al., 1998; YAMAMOTO et al., 1999; ADAGU et al., 2002; 

SISSON et al., 2002). 

1.1.4. Efeitos e interações moleculares 

Após a administração da NTZ podem ser observados efeitos colaterais como: 

aumento dos níveis sanguíneos da enzima hepática transaminase glutâmica pirúvica, 

anemia, transpiração excessiva, febre, hipertensão, tontura, alteração do apetite, 

aumento das glândulas salivares e do nível de creatinina no sangue, reações alérgicas, 

coloração amarelo-esverdeada nos olhos, urina ou esperma, flatulências e taquicardia 

(STOCKIS et al., 2002). 

Estudos com vírus da Hepatite C (HCV) sugerem que a NTZ aumenta as defesas 

antivirais das células hospedeiras ao induzir a proteína quinase ativada por RNA de fita 

dupla (PKR) a promover a fosforilação do fator de iniciação eucariótica-2α (eIF2α), que 

resulta na inibição da síntese protéica (ELAZAR et al., 2009). 

Estudos realizados com uma linhagem celular de macrófagos murinos que foram 

estimuladas por lipopolissacarídeos, desencadeando uma resposta inflamatória, 

demonstraram que a NTZ inibiu a produção de interleucina-6 (IL-6) de maneira dose 

dependente. Embora tenha um papel importante na resposta imune, a produção 

excessiva de IL-6 está relacionada com doenças inflamatórias como esclerose múltipla e 

artrite reumática, além de estar associada a progressão de doenças neoplásicas como 

mieloma múltiplo, carcinoma renal e câncer de próstata (PUTOCZKI e ERNST, 2010; 

HONG et al., 2012). 

Estudos in vitro com células mononucleares de sangue periférico de indivíduos 

saudáveis, que foram infectadas com HIV-1 e expostas a TIZ, demonstraram uma 

redução na infecção e replicação viral do HIV-1. Isso foi associado com a ativação da 

resposta imune inata, na secreção de quimiocinas e citocinas do tipo 1, como 

Interleucina 2 (IL-2) e Interferon gama (IFNγ,) e na regulação positiva de genes 

estimulados por interferon (TRABATTONI et al., 2016). 

Estudos com linhagens celulares de glioblastoma humano mostraram que a NTZ 

suprimiu o crescimento celular e induziu a parada do ciclo celular com um perfil de 
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toxicidade favorável, aumentando a expressão do inibidor de crescimento (ING 1), um 

regulador negativo do ciclo celular em vários tipos de câncer (WANG et al., 2018). 

Outros autores relatam que a NTZ estimula autofagia, inibe a sinalização da 

proteína cinase de serina / treonina mTORC1 e inibe a proliferação da Mycobacteria 

turbeculosis. Esse estudo concluiu também, que a NTZ inibe a atividade enzimática da 

quinona oxidorredutase humana (NQO1), uma proteína citosólica que reduz e 

desintoxica quinonas, atuando contra o estresse oxidativo. A m-TORC1 atua como um 

regulador central do crescimento e metabolismo celular, e em neoplasias como câncer 

de ovário, adenocarcinoma, câncer colorretais e escamosos, a via de sinalização PI3K-

AKT-mTOR se apresenta descontrolada (WALL et al., 2008; LAM et al., 2012). 

A NTZ tem sido bastante estudada em neoplasias malignas, demonstrando uma 

eficácia como agente antitumoral. Sua validação em distintas linhagens de células 

tumorais, demonstrou uma elevada inibição de c-Myc, com IC50 de 12nM para células 

de osteossarcoma e IC50 de 440nM para células de linfoma. Sua administração oral em 

camundongos com xenoenxerto de câncer de mama reduziu o crescimento tumoral pela 

indução de apoptose e inibição de c-Myc (FAN-MINOGUE et al., 2013). 

O c-Myc atua na regulação do crescimento e proliferação celular por sua 

capacidade de induzir a expressão de genes necessários a esses processos. Em células 

tumorais é frequentemente encontrado um aumento da expressão de c-Myc, seja ela por 

mutação no próprio gene ou por indução de vias oncogênicas (MILLER et al., 2012; 

KUO et al., 2015). 

Foi demonstrado in vitro que a NTZ possui atividade contra Neospora caninum 

ao inibir a dissulfeto isomerase protéica (PDI), uma chaperona isomerase que auxilia a 

regulação do estresse do retículo endoplasmático, mantendo a conformação protéica e 

facilitando a degradação de proteínas (MULLER, NAGULESWARAN, et al., 2008). 

Estudos com inibidores da PDI em melanomas e câncer de ovário demonstraram 

um acúmulo de proteínas desdobradas ativando a resposta protéica desdobrada (UPR) e 

eventual morte celular, porém esses resultados apresentaram toxicidade substancial. A 

luz desses resultados especula-se que a manipulação do estresse do retículo 

endoplasmático pela NTZ como um inibidor da PDI pode ser uma estratégia 

antitumoral, porém mais estudos relacionados devem ser realizados para confirmar essa 

hipótese (LOVAT et al., 2008; XU et al., 2012; DI SANTO e EHRISMAN, 2014). 
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1.2. Efeitos antiproliferativos de antitumorais sobre células normais 

O câncer é a segunda principal causa da mortalidade mundial, sendo responsável 

por aproximadamente 9,6 milhões de morte em 2018, o que representa um grande ônus 

para a saúde da população (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS, 2018). 

Embora exista uma grande contribuição da pesquisa, atualmente não existe um 

tratamento efetivo contra a disseminação tumoral, e os tratamentos disponíveis 

apresentam efeitos colaterais graves (PORCZA et al., 2016; SUN et al., 2017). Entre os 

efeitos colaterais mais observados estão náuseas; vômitos; estomatite; toxicidade 

cardíaca, neurológica, pulmonar e renal; alterações metabólicas; disfunção do sistema 

reprodutor; anemia e trombocitopenia; reações cutâneas como eritema transitório, 

hiperpigmentação, fotosensibilidade, e síndrome palmo-plantar; (OTTO, 2001; 

REGAN, 2007). Além disso, vários fármacos antitumorais podem causar efeitos 

imunossupressores que reduzem a atividade de neutrófilos e macrófagos, causando uma 

pré-disposição a infecções e feridas (LOTTI et al., 1998). 

Ainda que as células tumorais sejam o alvo primário dos quimioterápicos, 

interferindo no ciclo celular, outras células que possuam altas taxas de renovação 

também estão predispostas aos efeitos antiproliferativos desses fármacos, como os 

fibroblastos envolvidos na cicatrização de feridas (Figura 4)(PAYNE et al., 2008). 

Figura 4: Cicatrização de feridas 

 
 (A) Hemostasia e Inflamação: Plaquetas promovem a formação de coágulo, que se transforma 
em fibrina, que junto a  fibronectina e vitronectina formam uma matriz extracelular temporária. 
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Os neutrófilos e macrófagos são recrutados e liberam citocinas inflamatórias. A limpeza dos 
debris celulares é realizada por macrófagos.(B) Proliferação: Fibroblastos recrutados são 
ativados, depositam componentes da matriz extracelular (colágeno). Macrófagos produzem 
citocinas e fatores de crescimento que propagam a formação do tecido de granulação, incluindo 
fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) que promove o desenvolvimento de novos 
vasos sanguíneos (TIDBALL, 2005; MENDONCA e COUTINHO-NETTO, 2009; 
GALLAGHER et al., 2015; KIMBALL et al., 2017). Queratinócitos migram na superfície 
cobrindo a ferida. (C) Remodelação: Fibroblastos promovem a contração da ferida, o colágeno 
III é substituido por colágeno I, a matriz extracelular é remodelada com o auxílio de proteases 
para formar uma cicatriz madura. (SINGER e CLARK, 1999; FOSTER et al., 2018). Fonte: 
Adaptado de FOSTER et al., 2018. 

Os fibroblastos estão envolvidos na deposição de colágeno, na produção de 

componentes da matriz extracelular, na contração e retração do tecido cicatricial e na 

remodelação tecidual, promovendo a reconstituição da matriz extracelular 

(BROUGHTON e DUNKEL, 2006; KAPOOR et al., 2008; CALIN e BOTEA, 2010; 

MEDRADO et al., 2010; DIPERSIO et al., 2016). 

O tratamento de câncer com quimioterápicos resulta em um comprometimento 

do crescimento tumoral, no entanto podem interferir na cicatrização de feridas. O 

Bevacizumab é um anticorpo monoclonal, utilizado no tratamento de carcinoma 

metastático de rins, cólon, reto e pulmão. Sua atividade antitumoral ocorre em função da 

inibição do receptor do VEGF, suprimindo a proliferação celular, permeabilidade 

vascular e angiogênese. No entanto promove um retardo na cicatrização de feridas, 

sendo recomendada a interrupção do seu uso por no mínimo 60 dias antes de 

procedimento cirúrgico e reiniciado somente 28 dias após a cirurgia (AHN et al., 2019). 

A Bleomicina é um antibiótico antitumoral utilizado principalmente no 

tratamento de linfoma, carcinomas testiculares e de células escamosas (BAGLO et al., 

2014). É sugerido que esse fármaco promove um complexo de radicais livres que 

induzem quebras na fita de DNA, interferindo na transcrição (PAYNE et al., 2008; 

NICOLAY et al., 2016). A bleomicina interfere na cicatrização de feridas limitando a 

produção de colágeno nos fibroblastos da pele (HENDRICKS et al., 1993). 

Nesse contexto os quimioterápicos podem afetar negativamente a cicatrização de 

feridas por meio do atraso na fase inflamatória e na contração de feridas, redução da 

síntese de colágeno, e inibição da angiogênese que limita o transporte de oxigênio e 

nutrientes para o local da lesão. (LOTTI et al., 1998; BUSTI et al., 2005; ANDERSON 

e HAMM, 2012). 
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2. JUSTIFICATIVA 

Os medicamentos antigos e novos estão atualmente sendo estudados por meio de 

uma abordagem proteômica robusta, para uma avaliação mais profunda dos possíveis 

efeitos colaterais e para o entendimento mais amplo dos efeitos bioquímicos 

desencadeados com o tratamento. A variação da expressão de proteínas com o 

tratamento e a identificação de proteínas que interagem com o fármaco, fornecem dados 

que possibilitam uma compreensão mais ampla dos efeitos tanto do ponto de vista 

terapêutico como dos efeitos colaterais, que quase sempre ocorrem com o uso de 

medicamentos. 

Tendo em vista o amplo espectro de ação da NTZ no tratamento de helmintíases, 

giardíases, amebíases e gastroenterites virais causadas por Rotavírus e Norovírus 

(HEMPHILL et al., 2006) e atividades antibacterianas, antivirais, anti-inflamatórias e 

antitumorais (GUTTNER et al., 2003; ELAZAR et al., 2009; HONG et al., 2012; FAN-

MINOGUE et al., 2013) espera-se que esse fármaco interaja em muitos alvos de ação e 

que desencadeie muitas respostas moleculares no organismo submetido ao tratamento. 

Alguns trabalhos foram realizados com o intuito de identificar alvos de ação e 

encontrar os possíveis mecanismos envolvidos nas atividades farmacológicas, mas 

poucos estudos avaliaram de forma abrangente a interação da NTZ com diversas 

proteínas simultaneamente. Esse objetivo pode ser alcançado empregando-se a 

proteômica shotgun, realizando análises de amostras complexas com espectrômetro de 

massas de alta resolução (ELIUK e MAKAROV, 2015). Desta forma, acreditamos que 

a identificação de proteínas de mamíferos ligantes da NTZ, utilizando a ferramenta 

citada promoverá uma ampliação substancial no conhecimento a respeito da utilidade 

desse fármaco e dos possíveis efeitos colaterais.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

� Identificar proteínas ligantes à Tizoxanida (TIZ) que podem representar 

importantes alvos moleculares presentes nos rins, fígado, encéfalo e intestino 

de ratos Wistar e avaliar o efeito antiproliferativo da NTZ sobre danos 

teciduais em modelo de reparação tecidual. 

3.2. Objetivos Específicos 

� Estabelecer o protocolo para imobilização da Tizoxanida em Sepharose®4B; 

� Identificar as proteínas ligantes a coluna de afinidade de Tizoxanida por 

meio de espectrometria de massas; 

� Realizar procedimento automatizado de modelagem molecular, para 

identificar potenciais locais de ligação da Nitazoxanida e Tizoxanida ás 

principais proteínas ligantes a coluna de afinidade de Tizoxanida; 

� Avaliar a evolução da reparação tecidual em modelo de excisão cutânea do 

dorso de camundongos Swiss tratados com Nitazoxanida, tendo em vista a 

sua atividade antiproliferativa em células tumorais e a limitação de estudos 

sobre esse efeito em células normais. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Enzimologia e 

Proteômica (LEP) do Campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) coordenado pelo professor Dr. Milton Hércules Guerra de Andrade. 

4.1. Comitê de Ética 

Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e catalogado sob os protocolos de 

números 2124011118 e 1699250619. 

4.2. Preparo dos homogenatos teciduais 

Para obtenção dos homogenatos a serem eluídos na coluna de afinidade 

imobilizada com TIZ, foram utilizados machos sadios de ratos Wistar, provenientes do 

Centro de Ciência Animal (CCA) da UFOP, com aproximadamente 400 g e 13 semanas 

de idade.  

Os animais foram mantidos no Biotério do CCA em gaiolas com maravalha, 

iluminação com ciclo claro escuro/12 horas, alimentação com ração comercial Nuvilab 

ad libitum, fonte de água filtrada e clorada e exaustão do ar com ventilação comum, e ar 

condicionado controlado, de acordo com a Resolução Normativa CONCEA nº 33, de 

18/ 11/2016.  

A eutanásia dos animais foram realizadas pela administração de Cetamina 240 

mg/Kg e Xilazina 24 mg/Kg. Após a eutanásia, observando ausência de sinais vitais, os 

animais foram submetidos à coleta de órgãos específicos. Inicialmente foi realizada uma 

incisão na pele do abdômen que permitiu a exposição do peritônio do animal. Em 

seguida foi realizada uma incisão no peritônio e o rompimento do diafragma que 

permitiu a exposição dos órgãos abdominais. Com auxílio de uma tesoura cirúrgica 

foram removidas as costelas do lado esquerdo com intuito de facilitar o acesso à artéria 

aorta. Posteriormente foi realizada uma incisão na veia porta, seguida da perfusão com a 

injeção de solução salina 0,9% diretamente na aorta, visando minimizar a quantidade de 

sangue disponível nos órgãos. Em seguida, com auxílio de uma tesoura cirúrgica foi 

removido o fígado, rins, intestino e encéfalo. As carcaças foram congeladas e 

encaminhadas pelo CCA-UFOP para descarte apropriado. 
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Os órgãos foram homogeneizados separadamente em um homogeneizador tipo 

Potter (Potter S, B. Braun Biotech International) com 2 mL de tampão fosfato salino 

(PBS) ajustado para o pH 7,2, 200 µL de glicerol e 20 µL do coquetel de inibidores de 

proteases (Protease Inhibitor Cocktails - P8340, Sigma Aldrich) durante 10 minutos, 

sob banho de gelo.  Prosseguiu-se a centrifugação a 27.725 x g (RC 5C Plus, rotor SE-

12, SORVALL®), por 20 minutos à temperatura de 4º C. O sobrenadante foi recuperado 

e armazenado em um freezer (Brastemp) a -20º C para posterior eluição na coluna de 

afinidade com TIZ. 

4.3. Preparo da coluna de afinidade imobilizada com TIZ 

A TIZ foi imobilizada em uma resina de Sepharose®4B com o objetivo de isolar 

proteínas que interagem com esse fármaco e identificá-las por meio da espectrometria 

de massas.  

Inicialmente, 40 mL da resina foram lavadas utilizando-se 1 L de água destilada 

e 1 L de hidróxido de sódio (NaOH) 0,4 M com o auxílio de uma filtração à vácuo. Para 

a ativação da resina foi, então, adicionado 200 mL de NaOH 0,4 M e 10 mL de 

epicloridrina (C3H5ClO) em um erlenmeyer e o mesmo incubado sob agitação constante 

e temperatura de 40º C durante 2 horas em um banho maria (Q-226M2, QUIMIS®). 

Para que a TIZ pudesse ser imobilizada à resina, foram adicionados 22 mL de 

NaOH 0,1M a 240 mg de NTZ (Anita® - Farmoquímica S/A), posteriormente 

centrifugado a 1500 x g (SAFEGUARD, CT 1004/D, CLAY ADAMS®) durante 2 

minutos. O pellet foi desprezado e a fase solúvel foi adicionada à resina ativada e 

colocada sob incubação em repouso em um banho maria (Q-226M2, QUIMIS®) à 

temperatura de 40ºC por 2 horas. Após isso, foi realizada a lavagem da resina utilizando 

1 L de água destilada. A resina foi então, transferida para um béquer contendo 50 mL de 

etanolamina 0,1 M (pH 9,0) e deixada em repouso em temperatura ambiente durante 30 

minutos. Logo após, foi realizada uma nova lavagem utilizando 50 mL de água 

destilada e 50 mL de dimetilformamida (DMF).  

Para a confecção da coluna de afinidade, utilizou-se uma seringa de plástico 

estéril de 20 mL na qual foi adicionada uma pequena quantidade de lã de vidro e 6 mL 

da resina imobilizada com TIZ, seguida de lavagem com 400 mL de PBS (pH 7,2) para 

equilibrar a coluna. 
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É importante ressaltar que a partir da adição da NTZ, todos os passos foram 

realizados na ausência de luz, sendo que os mesmos foram envoltos em papel alumínio, 

e que para cada homogenato tecidual (fígado, encéfalo, rim, intestino) foi preparada 

uma coluna de afinidade específica contendo NTZ. 

4.4. Cromatografia de afinidade com TIZ imobilizada 

A cromatografia de afinidade foi realizada utilizando as colunas de 

Sepharose®4B (Sigma Aldrich), previamente imobilizada com TIZ, conforme descrito 

anteriormente.  

Os homogenatos teciduais, preparados conforme descrito no item 4.2, foram 

descongelados sob banho de gelo, centrifugados a 20.000 x g (MIKRO 200R, rotor 

2427, HETTICH®), por 15 minutos à temperatura de 15º C. Os sobrenadantes foram 

recuperados, diluídos 10X em PSB (pH 7,2) e aplicados nas colunas de afinidade. Para a 

remoção de proteínas que pudessem ter sido aderidas à coluna por ligações não 

específicas, as mesmas foram eluídas utilizando 500 mL de uma solução que continha 

NaCl 0,3 M em PBS (pH 7,2). Prosseguiu-se com a eluição de 500 mL de PBS (pH 7,2) 

para equilíbrio das colunas, os últimos 5 mL restantes foram armazenados. 

O deslocamento das proteínas de interesse retidas nas colunas ocorreu através da 

eluição utilizando 40 mL da solução contendo 10-3 M de NTZ, 2%(v/v) de acetonitrila 

em PBS (pH 7,2) no qual essas frações foram armazenadas para posteriores análises. 

Ao findar deste experimento, as colunas foram lavadas com 15mL de 

acetonitrila, 100 mL de NaCl 1M e 100mL de PBS. Após o procedimento de lavagem, 

foram adicionados 10 mL de DMF e as colunas armazenadas à geladeira (4°C) 

recolhidas da luz.  

4.5. Preparação das frações protéicas provindas da eluição com NTZ 

As frações protéicas armazenadas durante a cromatografia de afinidade com TIZ 

imobilizada foram submetidas ao processo de diálise contra água destilada. Para isso, 

utilizou-se uma membrana com os poros de 6-8 kDa (Spectra/Por®1, Spectrum™ 

LabsSpectra/Por™) durante 48 horas. O volume total resultante do processo de diálise 

foi então liofilizado (VirTis® Benchtop™ K) durante 48 horas à -105° C e as amostras 
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concentradas foram armazenadas em um freezer à -20° C (Brastemp) para posteriores 

análises. 

4.6. Dosagem de proteínas 

A quantificação de proteínas contidas nas frações que foram eluídas da coluna 

cromatográfica de afinidade, foi realizada de acordo com o método do ácido 

bicinconínico (BCA) (Pierce® BCA Protein Assay Kit, Thermo Scientific) no qual 

utilizou-se uma curva padrão proteica contendo albumina sérica bovina (BSA) e 

realizada leitura da absorbância em 562 nm em um espectrofotômetro de (Epoch, 

BioTek®). 

4.7. Eletroforese SDS-PAGE unidimensional 

Após os processos de diálise e liofilização, os eluatos obtidos por cromatografia 

de afinidade, foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante 

(SDS-PAGE) unidimensional de acordo com LAEMMLI, (1970), no qual foram 

utilizados gel de separação a 12% e gel de concentração a 4%. As amostras foram 

diluídas na proporção de 1:1 em tampão de amostra [0,35M Tris-HCl (pH 6,8); 10% 

(m/v) SDS; 30% (v/v) glicerol, 0,012% (m/v) azul de bromofenol], desnaturadas em 

banho de água fervente durante 5 minutos. Posteriormente foram aplicados 15 µL de 

amostra nas canaletas do gel SDS-PAGE. Foi utilizado como padrão de peso molecular 

o Pierce™ Unstained Protein Molecular Weight Marker (26610- Thermo Scientific), 

que abrange sete marcações de peso (14,4, 18,4, 25, 35, 45, 66,2 e 116 kDa). 

Foi utilizado o tampão de corrida Tris-glicina [25mMtris base, 0,19M glicina e 

0,1%(m/v) SDS] e empregada uma corrente elétrica de 20 mA para cada gel SDS-

PAGE. Foi utilizado o sistema eletroforético (miniVE Vertical Electrophoresis System, 

GE Healthcare). 

As proteínas retidas no gel foram coradas com solução corante contendo 0,2% 

(p/v) azul de Comassie G-250, 18% (v/v) etanol, 15% (m/v) de sulfato de amônio e 

2%(v/v) de ácido ortofosfórico durante 24 horas sob agitação branda até que as bandas 

proteicas ficassem nítidas. As imagens dos géis foram obtidas pelo scanner (Image 

Scanner III, GE Healthcare). 



15 
 

 
 

4.8. Digestão in gel para análise em larga escala 

Previamente a digestão das proteínas para análise em larga escala por 

espectrometria de massas (análise proteômica shotgun), foi realizada uma eletroforese 

SDS-PAGE unidimensional com uma corrida curta, aplicando no gel 10 µl de amostra 

em uma concentração de 5 µg/ µL. As bandas visualizadas foram excisadas, colocadas 

cada uma em um microtubo e, posteriormente, descoradas utilizando 100 µLsolução 

contendo 50 mM bicarbonato de sódio (NaHCO3) e 50% (v/v) de acetonitrila, sendo 

que essa solução foi retirada e reaplicada por 5 vezes durante 12 horas. Em seguida, as 

bandas foram lavadas por 2 vezes utilizando 1 mL de água ultra pura. Após a remoção 

do descorante, foi adicionado aos microtubos 500 µL de uma solução a 50 mM de 

ditiotreitol (DTT) incubando-se à 65º C durante 30 minutos. Removeu-se a solução de 

DTT e adicionou-se 300 µL de iodoacetamida (100 mM), em temperatura ambiente e 

ausência de luz, seguido de repouso por uma hora. Prosseguiu-se com a remoção da 

iodoacetamida e lavagem por 3 vezes com solução contendo 20 mM de bicarbonato de 

amônio (NH4HCO3) e 50% (v/v) de acetonitrila deixada em repouso por 20 minutos.  

As bandas foram submetidas à evaporação em um speed vacum (AVC 2-18 CD 

plus, Martin Christ®Gefriertrocknungsanlagen) durante 20 minutos e hidrolisadas com 

30 µL de solução de tripsina 100 ng/µL(Promega) em 40 mM NH4HCO3. Após 20 

minutos, o excesso da solução de tripsina foi retirado e adicionado 100 µL de 20 mM 

NH4HCO3, mantendo-se à 37º C durante 15 horas para digestão protéica. 

O sobrenadante foi, então, recuperado e realizado uma extração adicional dos 

peptídeos trípticos do interior do gel com a adição de 50µL de uma solução contendo 

0,1%(v/v) ácido trifluoroacético (TFA) e 50% (v/v) acetonitrila. Após 30 minutos, foi 

retirado o sobrenadante e adicionado ao primeiro sobrenadante, prosseguido da 

evaporação em speed vacuum durante 5 horas. A reação foi interrompida pela adição de 

20 µL de 0,1% (v/v) ácido fórmico e os peptídeos armazenados e mantidos à 

temperatura de 4º C em geladeira.  

4.9. Identificação em larga escala de proteínas por espectrometria de massas 

Após a digestão in gel das bandas excisadas, os peptídeos trípticos foram 

ressuspendidos em 10 µL de ácido fórmico a 0,1%. Para cada amostra, injetou-se 6 µL 

no sistema de cromatografia líquida de alta eficiência nano UHPLC UltiMateTM3000 
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(Dionex, San Jose, EUA). Primeiramente, os peptídeos foram direcionados a coluna 

cromatográfica Acclaim PepMap100 C18 Nano-Trap (100 µm i.d. × 2 cm, 5 µm, 100 Å; 

Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA) e lavados durante 3 minutos com uma solução 

de 2% Acetonitrila/0,05% Ácido Trifluoroacético sob um fluxo de 7 µL/minuto. 

Posteriormente, realizou-se cromatografia em fase reversa, encaminhando os peptídeos 

para a coluna Thermo Scientific EASY-Column TMC18 (75 µm i.d. × 10 cm, 3µm, 120 

Å) sob um fluxo de fase móvel de 0,3 µL/minuto, por meio de gradiente obtido a partir 

da combinação das fases A (0,1% ácido fórmico) e B (80% MeCN/0,1% ácido fórmico), 

como exemplificado a seguir: equilíbrio da coluna utilizando 3,8% da fase B durante 3 

minutos, em seguida, 3,8% - 30% de B até completar 90 minutos, posteriormente 60% 

de B em 10 minutos e regeneração da coluna com 99% de B por 5minutos, 

condicionamento do sistema em 3,8% de B durante 12 minutos.  

Após separação por cromatografia, os peptídeos foram direcionados ao 

espectrômetro de massas Q ExactiveTM (Thermo Scientific, Bremen, Alemanha), sendo 

ionizados por uma fonte de ionização electrospray Nanospray Flex Ion Source (Thermo 

Scientific). Aplicou-se uma voltagem de 3.8kV em modo positivo, mantendo a 

temperatura do capilar em 250° C. Utilizou-se o modo de operação em Aquisição 

Dependente de Dados (DDA), realizando Top12. As análises dos íons precursores (MS) 

foram realizadas com uma resolução de 70.000, com janela de detecção entre 300 e 

2.000 m/z, e um alvo AGC de 1e6 íons em até 120ms. Para a aquisição de espectros de 

íons produtos (MS/MS), estes foram fragmentados por Dissociação Induzida por 

Colisão de Alta Energia (HCD), utilizando Energia de Colisão Normalizada (NCE) de 

30 V. Foram isolados até os 12 íons precursores mais intensos, que exibiram carga entre 

≥+2 até ≤+4, com uma janela de 5e5 em até 60 ms de injeção (threshold 6.25e3), 

alcançando uma resolução de 17.500. Estabeleceu-se um tempo de exclusão dinâmica 

de 20 segundos, diminuindo as análises repetitivas de íons precursores previamente 

selecionados. 

O software “Patternlab for protemics” (versão 4.1.0.6) foi utilizado para análise 

dos dados espectrais (CARVALHO et al., 2016). Inicialmente realizou-se a busca de 

proteínas contra o banco de dados revisado de Rattus norvegicus (31.562 sequências), 

depositado no UniProtKnowledgebase (UniProtKB), seguida do processamento das 

mesmas incluindo suas sequências reversas, resultando em um banco de dados misto de 

alvo/isca. 
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O algorítimo Comet foi utilizado para comparar os espectros de massa teóricos 

gerados a partir de sequências alvo/isca resultantes de digestão in sílico, contra os 

espectros experimentais. Os parâmetros utilizados foram: modificação fixa: 

carbamidometilação de cisteína (+57,02146 Da); modificações variáveis: oxidação de 

metionina (+15,99949 Da); tolerância de massas: 10 ppm e 0,1 Da para MS e MS/MS 

respectivamente; massa de peptídeos: 550-5.500 Da; foram aceitáveis perda de até 2 

sítios de clivagem. Posteriormente cada espectro foi filtrado utilizando o Search Engine 

Processor (SEPro), aplicando os seguintes parâmetros: massa delta de 30 ppm, DeltaCN 

total de 0. 001 e pelo menos 6 aminoácidos na sequência peptídica; filtros de qualidade 

pós-processamento para aceitar apenas proteínas com no mínimo 1 péptideo, 1 

contagem espectral, PSM com uma massa delta de 10 ppm da massa delta média obtida 

e uma concentração primária normalizada (XCorr) de pelo menos 2,0 para proteínas 

identificadas com apenas 1 espectro de massa e pelo menos 1,8 para proteínas 

identificadas com pelo menos 2 espectros de massa. 

As identificações das proteínas foram agrupadas por um escore bayesiano, que 

inclui XCorr, delta CN, valores de picos correspondentes, erro de massa delta, escore de 

contagem espectral e classificadas posteriormente em uma ordem crescente de 

confiança, seguida de escore de corte aplicada para aceitar uma taxa de falsa descoberta 

(FDR) de 3% para espectros, 2% para peptídeos e apenas 1% para a identificação de 

proteínas com base em suas sequências reversas rotuladas na lista de identificação.   

4.10. Modelagem molecular 

Para identificar potenciais locais de ligação da NTZ e TIZ, foi realizado um 

procedimento automatizado de modelagem molecular, utilizando o servidor SwissDock, 

(disponível em http://www.swissdock.ch/docking) (GROSDIDIER et al., 2011). As 

estruturas cristalinas das proteínas selecionadas e as estruturas químicas dos ligantes 

foram respectivamente obtidas pelo banco de dados Protein Data Bank – (PDB) 

(disponível em https://www.rcsb.org) e Zinc (disponível em https://zinc.docking.org/). 

A interpretação dos resultados foi realizada com o auxílio do visualizador molecular do 

UCSF Chimera 1.13.1 (disponível em http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html) 

(PETTERSEN et al., 2004). As interações 2D entre as proteínas e os ligantes foram 

obtidas com o auxílio do software Discovery Studio Visualizer (BIOVIA, 2019) 

(disponível em http://www.3dsbiovia.com/products/). 
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4.11. Ensaio de reparação tecidual em camundongos Swiss tratados com NTZ. 

Foram utilizados machos de camundongos Swiss provenientes do Centro de 

Ciência Animal (CCA) da UFOP, com aproximadamente 40 g e 07 semanas de idade. 

Os animais foram mantidos no Biotério do CCA em gaiolas individuais com maravalha 

e enriquecimento ambiental, iluminação com ciclo claro escuro/12 horas, alimentação 

com ração comercial Nuvilab ad libitum, fonte de água filtrada e clorada e exaustão do 

ar com ventilação comum, e ar condicionado controlado, de acordo com a Resolução 

Normativa CONCEA nº 33, de 18/ 11/2016. Inicialmente os animais foram anestesiados 

na região intraperitoneal com Cetamina 80 mg/Kg e Xilazina 15mg/Kg associado ao 

analgésico Butorfanol 0,5 mg/Kg. Após confirmada a ação anestésica, foi realizada a 

tricotomia dos animais utilizando máquina de barbear e creme depilatório corporal 

(Depil Bella), seguida da excisão cutânea de 4 mm de diâmetro, em quatro pontos na 

região dorsal dos animais, por meio de um Punch acoplado a um alicate, que permitiu o 

corte em dois pontos simultaneamente de forma circular e tamanho padronizado, 

conforme Figura 5.  

Figura 5: Locais da excisão cutânea no dorso de camundongos Swiss. 

 
Animal após procedimento cirúrgico das excisões no dorso, onde foram administrados os 

tratamentos. 

Os animais foram aleatoriamente divididos em três grupos com n=12, sendo um 

grupo controle com animais tratados com 20ul de PBS (pH 7,2) e três grupos de animais 

tratados com 20 ul de solução contendo 10-6M de NTZ, 10-5 M e 10-3M de NTZ em PBS 

(pH 7,2). Com o intuito de reduzir a influência do local da excisão o mesmo tratamento 

foi realizado nos locais apontados na Figura 5. O tratamento foi realizado diariamente 

durante 7 dias. No último dia foram realizados os registros fotográficos com o auxílio 
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do microscópio digital Usb Blutec® acoplado a um computador ACER com sistema 

operacional Windows 8.0, adaptado a um tripé fixo, com o mesmo foco travado para 

todas as imagens. Para referência e escala das imagens, foi utilizada uma régua 

milimetrada ao lado de cada ferida (Figura 6). Após finalizar o experimento, todos os 

animais foram eutanasiados pela administração de Cetamina 240 mg/Kg e Xilazina 45 

mg/Kg. 

Figura 6: Captura fotográfica da ferida após o 7º dia de tratamento. 

 
As imagens foram capturadas utilizando  microscópio digital, com o foco travado e uma régua 

milimetrada ao lado da ferida, para referência de escala.  
 

4.12. Avaliação do ensaio de reparação tecidual (Análise morfométrica) 

As imagens capturadas durante o ensaio de reparação tecidual foram analisadas 

de maneira quantitativa com o auxílio do programa Image J®. Após demarcar a 

periferia da ferida com a ferramenta “Freehand”, foi realizado o cálculo da área de 

reparação tecidual em cada tratamento, mensurada em uma escala de milímetros 

quadrados. 

4.13. Análise histológica 

Após a eutanásia dos animais, foram realizadas as excisões das feridas cutâneas 

com o auxílio de tesoura cirúrgica. As mesmas foram excisadas com profundidade até a 

musculatura dorsal, margem de 5 mm ao redor da lesão e cortadas em duas metades. As 

feridas foram fixadas em solução tamponada de formol a 10% por 48 horas e, 

posteriormente processadas manualmente por etapas de desidratação, diafanização, 

banho e inclusão em parafina. Após estes procedimentos, as amostras emblocadas foram 
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submetidas a cortes de 5�m e coradas com Hematoxilina-Eosina (H&E). Os cortes 

foram analisados em microscópio óptico (Olympus BX43) e as imagens capturadas 

utilizando uma câmera digital (Olympus Q-color 5®) acoplada ao microscópio. 

No presente estudo, foram avaliados três animais por grupo e todas as lâminas 

histológicas avaliadas eram de um único estágio (7 dias), que corresponde a fase 

proliferativa do processo de cicatrização de feridas cutâneas. Foi realizada a análise 

histopatológica qualitativa das áreas da língua epitelial, tecido de granulação e área 

cicatricial.  

4.14. Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Graph Pad Prism 

6.01®. Os níveis de significância entre os grupos de tratamento foram determinados 

pelo método de variância one-way ANOVA seguido do teste comparativo múltiplo de 

TUKEY, adotando um valor de significância de (*) p < 0,05.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar de a NTZ ser exclusivamente utilizada no tratamento de parasitoses e 

gastroenterites virais causadas por Rotavírus e Norovírus, a literatura mais recente tem 

relatado que esse fármaco apresenta uma potencial atividade antitumoral (FAN-

MINOGUE et al., 2013). Nesse sentido vários estudos demonstram que a NTZ modifica 

atividade de enzimas relacionadas a vias regulatórias envolvidas na proliferação 

tumoral. Nenhum estudo propôs a identificação de proteínas de extratos de órgãos de 

mamíferos que se ligam a NTZ, utilizando a espectrometria de massas por meio da 

tecnologia Orbitrap de alto desempenho, para ampliar o entendimento das interações 

desse fármaco.  

5.1. Cromatografia de afinidade com TIZ imobilizada 

A TIZ foi imobilizada em resina de Sepharose®4B (Sigma Aldrich). Como a 

NTZ possui grande semelhança estrutural com a TIZ pelo fato de ter apenas um grupo 

acetil a menos na estrutura, espera-se que as proteínas ligantes a essas estruturas sejam, 

na maioria dos casos, as mesmas. A imobilização por meio da TIZ permite o 

acoplamento pela presença do grupamento fenol, que se encontra esterificado a NTZ. 



21 
 

 
 

O acoplamento desse fármaco foi realizado em pH alcalino, a 40º C durante 2 

horas, gerando a hidrólise da ligação éster para permitir a imobilização de TIZ no 

grupamento fenol gerado, conforme descrito por Muller et al.(2007) em protocolo 

semelhante. Após o acoplamento, foi observada uma mudança de cor da resina, que 

assumiu uma tonalidade laranja, característica do metabólito ativo ligado à resina.  

Após submeter os extratos teciduais à interação com a coluna, procedeu-se a 

lavagem de maneira exaustiva com 500 mL de solução de NaCl 0,3 M em PBS e 500 

mL de PBS para garantir a completa remoção de proteínas não ligadas especificamente 

a TIZ. O deslocamento das proteínas de interesse foi obtido pela eluição com solução de 

10-3 M de NTZ, 2% (v/v) de acetonitrila em PBS. A SDS-PAGE do eluato de 10-3 M de 

NTZ apresentou várias bandas coradas pelo Coomassie blue para os extratos de fígado, 

encéfalo, rins e intestino (figura 7). 

Figura 7: Gel SDS-PAGE das frações protéicas retidas na coluna de afinidade com TIZ 
imobilizada 

 
Gel SDS-PAGE a 12% das frações protéicas retidas na coluna de afinidadecom TIZ 
imobilizada, coradas com Coomassie bluePM refere-se ao marcador de peso molecular, F à 
fração correspondente ao fígado, R ao rim, E ao encéfalo e I ao intestino.  

A análise da eletroforese apresentou um perfil semelhante entre os extratos, 

sendo possível observar na amostra do fígado, uma forte intensidade na região próxima 

de 66 kDa, correspondente a Albumina. É possível presumir que houve uma ampla 
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interação da TIZ com proteínas que podem constituir macrocomponentes presentes nos 

extratos. Já é bem descrito na literatura a interação da NTZ com Albumina, portanto era 

esperada a ligação com proteínas macrocomponentes (MULLOKANDOV et al., 2014). 

Foi selecionada para a identificação de proteínas, apenas a amostra referente ao 

fígado tendo em vista a limitada disponibilidade do equipamento, que permitiu a análise 

de uma das amostras, devido ao acúmulo de amostras a serem analisadas previstas no 

cronograma.   

5.2. Identificação em larga escala de proteínas por espectrometria de massas 

A identificação das proteínas com afinidade a TIZ imobilizada em coluna 

cromatográfica foi realizada por espectrometria de massas, com uma abordagem 

shotgun. 

A proteômica shotgun é uma estratégia que envolve pilares tecnológicos que 

incluem a digestão enzimática de um extrato total de proteínas por ação de proteases; 

separação dos peptídeos trípticos por cromatografia líquida (LC) acoplada a um 

espectrômetro de massas (MS/MS) que isola os íons com massa/ carga (m/z) precursora 

(MS1), os fragmenta e mede a m/z dos íons resultantes (MS2), promovendo a 

identificação de proteínas com o auxílio da bioinformática (JAMES, 2001; LIU et al., 

2002). 

O espectrômetro de massas Q-Exactive utiliza uma tecnologia recente que 

permite um fluxo contínuo com ionização por eletrospray e um analisador de massas de 

alto desempenho Orbitrap, que emprega o aprisionamento de íons em campos 

eletrostáticos possibilitando uma alta resolução, sensibilidade e precisão de massa, 

permitindo a identificação de proteínas em amostras complexas com robustez (ELIUK e 

MAKAROV, 2015). 

Um estudo proteômico recente com abordagem shotgun em frações solúveis de 

fibroblastos tratados com o peptídeo PR11, identificou um total de 1.941 proteínas com 

uma ampla variação dinâmica (BREGUEZ et al., 2016). 

Em nosso atual estudo foi possível observar a identificação de proteínas com 

abundância em até quatro ordens de grandeza, ou seja, o espectrômetro de massas 

utilizado nos permitiu identificar proteínas em grande e pouca abundância, conforme 

demonstrado na Figura 8.  Para isso utilizamos o fator normalizador de abundância 
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espectral (NSAF) que avalia as contagens espectrais peptídicas e as normaliza com o 

tamanho das proteínas (ZYBAILOV et al., 2006). 

Figura 8:Variação dinâmica da abundância das proteínas ligantes a TIZ 

 
NSAF: Fator normalizador de abundância espectral.  

Foi identificado um total de 243 proteínas com afinidade a TIZ (Apêndice A). 

De acordo com critérios de identificação inequívocos de proteínas por meio de LC-

MS/MS é importante analisar tanto o parâmetro relativo à cobertura, expressa em 

porcentagem, que se refere à proporção de peptídeos trípticos identificados na estrutura 

global da proteína, e também a identificação de peptídeos únicos, que são peptídeos 

exclusivos das estruturas de determinadas proteínas. Nesse sentido foram selecionadas 

as proteínas identificadas com no mínimo 25 % de cobertura e pelo menos um peptídeo 

único. Além disso, foram incluídas as proteínas com mais de 50% de cobertura 

independente de peptídeos únicos conforme demonstrado da Tabela 1.
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Tabela 1: Proteínas ligantes a TIZ recuperadas por cromatografia de afinidade, identificadas por espectrometria de massas e selecionadas com maior 
estringência.  

(continua) 
Identificação 
UniProtKB 

Proteína Gene 
Cobertura 

(%) 
Peptídeos 

Únicos 
NSAF 
(%) 

Massa 
molecular(kDa) 

Função (UniProtKB) 

D3ZXY4 Aldehyde dehydrogenase 8 
family, member A1 

Aldh8a1 77,82 39 8,373 53,5 Envolvida no processo de biosíntese do 
ácido 9-cis-retinóico. 

P08010 Glutathione S-transferase 
Mu 2 

Gstm2 78,44 11 6,923 25,7 Remoção de compostos tóxicos pela 
conjugação com a glutationa. 

P05982 
NAD(P)H:quinone 
oxidoreductase 1 

Nqo1 83,21 28 6,715 30,9 
Reações de conjugação de 
hidroquinona envolvida em vias de 
desintoxicação. 

G3V983 Glutathione S-transferase 
Mu 1 

Gstm1 75,46 2 6,047 25,7 Remoção de compostos tóxicos pela 
conjugação com a glutationa. 

P07756 
Carbamoyl-phosphate synthase 
[ammonia] 

Cps1 76,13 116 4,322 164,6 
Envolvida no ciclo de uréia (remoção 
do excesso de amônia do meio celular. 

A0A0G2K4U2 
Glutathione S-transferase 
Mu 7 

Gstm7 59,63 0 4,256 25,7 
Remoção de compostos tóxicos pela 
conjugação com a glutationa. 

A0A0G2K3K2 Actin, cytoplasmic 1 Actb 64,81 3 3,139 42,1 
Componentes do citoesqueleto 
envolvida na motilidade celular. 

P04642 
L-lactate dehydrogenase A 
chain Ldha 73,19 17 2,615 36,5 

Envolvida no metabolismo de lactato e 
na regulação positiva do apoptótica. 

P25093 Fumarylacetoacetase Fah 54,18 4 1,730 46,0 Envolvida no catabolismo da tirosina e 
da fenilalanina. 

P04904 Glutathione S-transferase alpha-
3 

Gsta3 66,06 2 1,315 25,3 Remoção de compostos tóxicos pela 
conjugação com a glutationa. 

P00502 
Glutathione S-transferase 
alpha-1 

Gsta1 56,31 2 1,274 25,6 
Remoção de compostos tóxicos pela 
conjugação com a glutationa. 

B0BMW2 
Hydroxysteroid (17-beta) 
dehydrogenase 10 

Hsd17b10 63,98 1 1,251 27,3 
Beta-oxidação de ácidos graxos e 
interação com as placas beta-amilóide. 

Q4FZZ3 
Glutathione S-transferase 
alpha-5 Gsta5 45,05 1 1,184 25,6 

Remoção de compostos tóxicos pela 
conjugação com a glutationa. 
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Tabela 1: Proteínas ligantes a TIZ recuperadas por cromatografia de afinidade, identificadas por espectrometria de massas e selecionadas com maior 
estringência. 

(continuação) 
Identificação 
UniProtKB Proteína Gene 

Cobertura 
(%) 

Peptídeos 
Únicos 

NSAF 
(%) 

Massa 
molecular(kDa) Função (UniProtKB) 

Q7TP52 Carboxymethylenebutenolidase 
homolog 

Cmbl 46,12 12 1,170 27,9 Hidrolase de cisteína envolvida no 
metabolismo de xenobióticos. 

P06757 Alcohol dehydrogenase 1 Adh1 57,18 6 1,101 39,6 
Envolvida na oxidação do etanol, 
convertendo etanol em acetaldeído. 

B0BN46 Glyoxylate and 
hydroxypyruvate reductase 

Grhpr 52,24 15 1,094 35,9 Envolvida no processo metabólico do 
ácido dicarboxílico. 

D3ZT90 Glutaryl-CoA dehydrogenase Gcdh 51,01 21 1,033 49,7 
Envolvida no processo metabólico de 
acil-Coa. 

P04797 Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase 

Gapdh 57,96 0 0,993 35,8 Catalisa a conversão de D-gliceraldeido 
-3-fosfato em 1,3- bifosfoglicerato. 

P09034 Argininosuccinate synthase Ass1 57,52 24 0,928 46,5 
Catalisa a formação de 
arginossuccinato a partir de aspartato, 
citrulina e ATP. 

A0A0G2JVT2 
Glutathione S-transferase 
alpha-3 

LOC108348061 67,59 3 0,851 16,7 
Remoção de compostos tóxicos pela 
conjugação com a glutationa. 

A0A0G2JSW3 
Globin a4 (Hemoglobin subunit 
beta-1) Hbb 61,22 2 0,840 16,0 

Envolvida no transporte do oxigénio 
dos pulmões para os tecidos periféricos. 

Q497B0 Omega-amidase NIT2 Nit2 57,97 11 0,822 30,7 
Remoção de intermediários tóxicos 
(conversão de alfa-cetoglutaramato a 
alfa-cetoglutarato). 

P11884 Aldehyde dehydrogenase, 
mitochondrial 

Aldh2 49,33 1 0,790 56,5 Envolvida na oxidação dos aldeídos, 
convertendo acetaldeído em acetato. 

P14141 Carbonic anhydrase 3 Ca3 50 10 0,735 29,4 
Hidratação reversível do dióxido de 
carbono a ácido carbônico. 

Q4KLZ6 Triokinase/FMN cyclase Tkfc 57,27 22 0,730 59,4 Catalisa a fosforilação de di-
hidroxiacetona e de gliceraldeído. 

A0A0G2JW98 Alcohol dehydrogenase 6 Adh6 43,77 1 0,697 39,7 Envolvida na oxidação do etanol. 
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Tabela 1: Proteínas ligantes a TIZ recuperadas por cromatografia de afinidade, identificadas por espectrometria de massas e selecionadas com maior 
estringência. 

 (continuação) 
Identificação 
UniProtKB Proteína Gene 

Cobertura 
(%) 

Peptídeos 
Únicos 

NSAF 
(%) 

Massa 
molecular(kDa) Função (UniProtKB) 

D3Z8I7 
Glutathione S-transferase, 
Theta 3 

Gstt3 31,43 5 0,664 23,4 
Remoção de compostos tóxicos pela 
conjugação com a glutationa. 

A0A0G2JVG4  
Peroxisomal trans-2-enoyl-CoA 
reductase Pecr 52,13 0 0,653 32,7 

Envolvida na biosíntese de ácidos 
graxos. 

P52759 
2-iminobutanoate/2-
iminopropanoate deaminase 

Rida 40,88 4 0,639 14,3 
Catalisa a desaminação hidrolítica de 
intermediários enamina / imina. 

P07824 Arginase-1 Arg1 55,73 13 0,629 35,0 
Biosíntese de arginina, pela conversão 
de L-arginina em uréia e L-ornitina. 

A0A0G2JSK9 
Betaine--homocysteine S-
methyltransferase 1 

Bhmt 54,55 2 0,626 45,0 
Envolvida na regulação do 
metabolismo da homocisteína. 

P04762 Catalase Cat 44,21 19 0,582 59,8 
Proteção das células contra efeitos 
tóxicos de peróxido de hidrogénio. 

P04906 Glutathione S-transferase P Gstp1 29,52 4 0,512 23,4 
Remoção de compostos tóxicos pela 
conjugação com a glutationa. 

F1LNW3 Acyl-coenzyme A oxidase Acox2 34,8 2 0,497 76,7 
Envolvida na beta oxidação de ácidos 
graxos. 

A0A0G2KAV5 
3-oxo-5-beta-steroid 4-
dehydrogenase 

Akr1d1 45,54 1 0,495 36,5 
Envolvida no processo metabólico de 
esteróides. 

F1LQI1 
Hydroxyacyl glutathione 
hydrolase Hagh 36,25 3 0,477 34,2 

Envolvida no processo de biosíntese da 
glutationa. 

Q68G44 
3-hydroxy-3-methylglutaryl 
coenzyme A synthase 

Hmgcs2 34,25 6 0,470 56,9 
Catalisa a segunda reação na via de 
biosíntese de isoprenóides. 

P24329 Thiosulfate sulfurtransferase Tst 40,07 9 0,469 33,4 
Formação de complexos de ferro-
enxofre e na desintoxicação de cianeto. 

A0A0H2UHM5 Protein disulfide-isomerase A3 Pdia3 33,73 3 0,468 57,1 
Envolvida na regulação positiva da via 
de sinalização apoptótica extrínsica. 

A0A0G2JSH5 Serum albumin Alb 38,32 2 0,458 68,8 
Transporte de diversas moléculas; regu- 
lação da pressão osmótica sanguínea. 
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Tabela 1: Proteínas ligantes a TIZ recuperadas por cromatografia de afinidade, identificadas por espectrometria de massas e selecionadas com maior 
estringência. 

 (continuação) 
Identificação 
UniProtKB Proteína Gene 

Cobertura 
(%) 

Peptídeos 
Únicos 

NSAF 
(%) 

Massa 
molecular(kDa) Função (UniProtKB) 

Q63276 
Bile acid-CoA:amino acid N-
acyltransferase 

Baat 44,52 13 0,436 46,5 
Catalisa o segundo passo na 
conjugação de ácidos biliares a glicina 
e taurina. 

Q66HT1 Fructose-bisphosphate aldolase Aldob 28,85 1 0,405 39,5 
Síntese de gliceraldeido-3-fosfato e di-
hidroxiacetona fosfato a partir de 
glicose. 

P04636 
Malate dehydrogenase, 
mitochondrial Mdh2 41,42 10 0,389 35,7 

Conversão de malato a oxalacetato no 
processo metabólico de carboidratos. 

P10860 
Glutamate dehydrogenase 1, 
mitochondrial 

Glud1 30,11 14 0,385 61,4 
Envolvida na anaplerose da glutamina 
através da produção de alfa-
cetoglutarato. 

P17988 Sulfotransferase 1A1 Sult1a1 39,18 8 0,383 33,9 
Catalisa a conjugação de sulfato de 
catecolaminas, fármacos fenólicos e 
neurotransmissores. 

P04785 Protein disulfide-isomerase P4hb 32,42 14 0,368 57,0 
Catalisa a formação, ruptura e rearranjo 
de ligações dissulfeto. Em altas 
concentrações atua como chaperona. 

O35077 
Glycerol-3-phosphate 
dehydrogenase [NAD(+)] Gpd1 44,99 11 0,354 37,5 

Envolvida no processo metabólico de 
carboidratos. 

P11517 Hemoglobin subunit beta-2 
 

32,65 1 0,352 16,0 Envolvida no transporte do oxigénio 
dos pulmões para os tecidos periféricos. 

P00481 Ornithine carbamoyltransferase Otc 26,55 10 0,349 39,9 Regulação do ciclo da uréia. 

F1LZ34 S-adenosylmethionine synthase Mat1a 36,96 2 0,333 43,5 Catalisa a formação de S-adenosil 
metionina de metionina e ATP. 

P18757 Cystathionine gamma-lyase Cth 35,93 3 0,320 43,6 
Envolvida no processo de biosíntese de 
cisteína. 
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Tabela 1: Proteínas ligantes a TIZ recuperadas por cromatografia de afinidade, identificadas por espectrometria de massas e selecionadas com maior 
estringência. 

 (conclusão) 
Identificação 
UniProtKB Proteína Gene 

Cobertura 
(%) 

Peptídeos 
Únicos 

NSAF 
(%) 

Massa 
molecular(kDa) Função (UniProtKB) 

P11348 Dihydropteridine reductase Qdpr 34,02 6 0,314 25,6 Envolvida na resposta celular fármacos 
e na biosíntese de tetrahidropteridina. 

G3V9U2 
3-ketoacyl-CoA thiolase, 
mitochondrial 

Acaa2 29,47 1 0,301 41,9 
Envolvida na beta oxidação de ácidos 
graxos ena resposta celular a hipóxia. 

P13803 Electron transfer flavoprotein 
subunit alpha, mitochondrial 

Etfa 37,24 8 0,299 35,0 
Transporta elétrons entre flavoproteínas 
desidrogenases primárias ubiquinona 
ligada à membrana. 

F1M9A7 Acyl-coenzyme A oxidase Acox3 29,47 1 0,285 78,2 
Envolvida na beta oxidação de ácidos 
graxos 

P28037 
Cytosolic 10-formyltetra-
hydrofolate dehydrogenase 

Aldh1l1 33,04 3 0,265 98,9 
Envolvida no processo biossíntético do 
tetrahidrofolato. 

Q63448 
Peroxisomal acyl-coenzyme A 
oxidase 3 Acox3 30 1 0,250 78,4 

Envolvida na beta oxidação de ácidos 
graxos peroxisomal. 

P23457 
3-alpha-hydroxysteroid 
dehydrogenase 

Akr1c9 31,37 7 0,247 37,0 
Envolvida no processo metabólico de 
esteróides. 

P06761 
Endoplasmic reticulum 
chaperone BiP Hspa5 26,3 11 0,237 72,3 

Envolvida no dobramento correto e 
degradação de proteínas mal dobradas. 

P63039 
60 kDa heat shock protein, 
mitochondrial 

Hspd1 29,49 11 0,222 61,0 
Envolvida no dobramento adequado de 
polipeptídeos desdobrados gerados sob 
estresse na matriz mitocondrial. 

Q9WVK7 Hydroxyacyl-coenzyme A 
dehydrogenase, mitochondrial 

Hadh 34,39 6 0,190 34,4 Envolvida na beta-oxidação de ácidos 
graxos de cadeia curta. 

B0BNE5 S-formylglutathione hydrolase Esd 26,24 4 0,141 31,4 
Serina hidrolase envolvida na 
desintoxicação de formaldeído. 

B4F7C7 Hebp1 protein Hebp1 25,79 3 0,126 21,1 
Interage com heme (composto de ferro 
complexado em um anel de porfirina - 
tetrapirrole). 
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As 63 proteínas selecionadas por esse critério foram apresentadas de acordo com 

os parâmetros de cobertura, presença de peptídeos únicos e funções descritas pelo 

UniProtKB. De fato algumas proteínas possuem pouca importância no que se refere à 

presunção de alvos moleculares farmacológicos: conforme citado anteriormente, a 

albumina representa uma importante proteína plasmática de interação com a NTZ, da 

mesma forma outras proteínas também podem interagir com esse fármaco sem que haja 

um efeito molecular de grande importância. Esse tipo de interação é comum em 

diversos fármacos, de tal modo que a ligação a esses macrocomponentes venha a 

constituir uma espécie de compartimento de distribuição do fármaco de importância 

farmacocinética (GHUMAN et al., 2005).  

Nesse sentido, alguns macrocomponentes protéicos foram encontrados, como a 

Serum albumin, Actin, e Hemoglobin. Com exceção dessas três proteínas, praticamente 

todas as proteínas reunidas na Tabela 1 são enzimas, sugerindo que a atividade 

enzimática pode ser modificada por meio de inibição ou ativação. Algumas enzimas são 

frequentemente identificadas em amostras proteômicas por se tratarem de 

macrocomponentes relacionadas ao metabolismo de intensa atividade fisiológica como 

Aldehyde dehydrogenase, Carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], L-lactate 

dehydrogenase, Alcohol dehydrogenase, Argininosuccinate synthase, Carbonic 

anhydrase 3 e Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. Dessa forma procuramos 

explorar mais os resultados de identificação relativos a proteínas que segundo a 

literatura se relacionavam a progressão tumoral. Felizmente as atividades de algumas 

enzimas identificadas já foram avaliadas na presença da NTZ. A atividade antitumoral 

da NTZ foi atribuída à inibição da enzima Glutathione S-transferase P, entretanto o 

estudo é precário no sentido de esclarecer qual o modelo de inibição e o local de ligação 

na enzima. 
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5.2.1. Interações moleculares relacionadas ao efeito antitumoral da NTZ 

5.2.1.1 Glutathione S-transferases 

A atividade da NTZ tem sido amplamente estudada em neoplasias malignas, 

demonstrando uma eficácia como agente antitumoral (FAN-MINOGUE et al., 2013). 

Um elemento importante no fracasso dos tratamentos quimioterápicos é o 

desenvolvimento de resistência a fármacos (TOWNSEND e TEW, 2003). As 

glutathione S-transferases (GSTs) estão envolvidas na resistência a fármacos como 

antibióticos e quimioterápicos (TEW, 1994). Isoenzimas específicas de GSTs 

apresentam uma expressão em níveis aumentados em diversos tipos de tumores, o que 

as viabilizaram como um alvo terapêutico promissor (TOWNSEND e TEW, 2003). 

As GSTs são uma super família de enzimas de desintoxicação de fase II que 

catalisam a conjugação da glutationa reduzida (GSH) a substratos eletrofílicos reativos 

endógenos e exógenos. Portanto estão envolvidas na manutenção da integridade celular, 

proteção contra danos ao DNA e estresse oxidativo (HAYES et al., 2005; 

CHATTERJEE e GUPTA, 2018). 

As GSTs podem ser divididas em três grandes famílias: microssomal, 

mitocondrial e citosólica, sendo esta última, a principal família encontrada em humanos 

(CHATTERJEE e GUPTA, 2018).  As GSTs citosólicas são divididas em sete classes 

(Alpha, Mu, Pi, Sigma, Theta, Omega e Zeta) com base principalmente na similaridade 

de sua sequência primária e terciária, com maior importância para o domínio N-terminal 

mais conservado, onde está localizado o sítio ativo (SHEEHAN et al., 2001; 

MCILWAIN et al., 2006). Entre as classes de GSTs, há um compartilhamento de 

identidade de aminoácidos de 30%, enquanto que entre membros de uma mesma classe 

essa identidade sobe para 70% (OAKLEY et al., 1997).  

As GSTs podem desempenhar um papel direto no desenvolvimento de 

resistência a fármacos através da desintoxicação ou na inibição da via proteína quinase 

ativada por mitógeno (MAPK), através de interações proteína: proteína com quinases 

envolvidas no controle da proliferação celular e apoptose (TEW, 1994). A classe Mu 

inibe a quinase regulada por sinal apoptótico (ASK1), que ativa as vias c-Jun N 

terminal quinase 1 (JNK1) e p38 levando à apoptose induzida por citocinas e estresse, 
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enquanto a classe Pi inibe diretamente a atividade da JNK1 envolvida na sinalização 

pró-apoptotica (ICHIJO et al., 1997; ADLER et al., 1999). 

A Glutathione S-transferase P1 (GSTP1) e GlutathioneS-transferase M2 

(GSTM2) são as isoenzimas de GSTs mais abundantes em células tumorais, sendo a 

GSTP1 a mais predominante, observada em níveis muito elevados em vários tipos de 

tumores como de ovário, fígado, pâncreas, linfoma e mama (TEW et al., 1996). 

Em estudo realizado com células de adenocarcinoma de cólon humano (Caco-2), 

foi constatado a interação da GSTP1 com tiazólicos derivados da NTZ. Esse mesmo 

estudo demonstrou uma forte inibição da atividade enzimática de GSTP1 pela NTZ, nas 

mesmas concentrações que também inibiram o crescimento celular de Caco-2 

(MULLER, SIDLER, et al., 2008). 

Conforme constatado na Tabela 1, várias classes de GSTs se ligaram a TIZ, 

entretanto até o momento, foi constatada apenas a inibição da GSTP1 pela NTZ 

conforme discutido acima.  A ausência de informações sobre a maneira pela qual a NTZ 

promove a inibição na GSTP1 e nas demais isoformas que se ligaram à TIZ, limitam o 

entendimento dos mecanismos de inibição enzimática que possibilitaria um 

desenvolvimento de novas estruturas com maior afinidade e potencial de inibição da 

enzima. Nesse sentido, estudos de modelagem molecular podem auxiliar nessa 

compreensão.  

A modelagem molecular foi realizada no nosso trabalho utilizando o servidor 

SwissDock, para identificar os potenciais locais de ligação da NTZ e TIZ as estruturas 

cristalinas, avaliando a sua afinidade pela determinação teórica do delta G (∆G) de 

ligação. A Figura 9-A e 9-B apresentam a modelagem molecular referente à GSTP1 

humana com NTZ e TIZ respectivamente, apresentadas em sobreposição as estruturas 

cristalinas de GSTP1 complexada a GSH (código PDB 5GSS) e ao inibidor competitivo 

a GSH, S-hexyl (código PDB 9GSS). 
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Figura 9: Modelagem da Glutathione S-transferase P1 com NTZ e TIZ. 

 
GSTP1 com NTZ (A) e TIZ (B). O substrato GSH está representado em azul, o inibidor S-hexyl em vermelho e NTZ/TIZ em laranja. 

A B 
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Ao realizar a modelagem observou-se que a NTZ e TIZ se ligam no mesmo sítio 

de interação da GSH e do inibidor competitivo S-Hexil, que corresponde ao 

denominado sítio G descrito por Armstrong (1997).  

Para demonstrar os resíduos de aminoácidos que participam da interação entre as 

proteínas identificadas com NTZ e TIZ, utilizamos o software Discovery Studio 

Visualizer. A Figura 10 apresenta as interações entre a GSTP1 com NTZ, TIZ e GSH 

respectivamente. 

Figura 10: Interações moleculares da Glutathione S-transferase P1 com NTZ, TIZ e GSH 
A 

 

B 

 

 
C 

 
Resíduos de aminoácidos envolvidos na interação da GSTP1 com NTZ (A), TIZ (B) e com 

substrato GSH (C).  
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Conforme descrito por OAKLEY et al., (1997), e demonstrado na Figura 10-C 

acima, a GSTP1 interage com a GSH através dos resíduos de Ser-65; Tyr-7; Trp-38; 

Gln-51; Leu-52; Asp-98 e Gln-64. Podemos observar que a GSTP1 interage com a NTZ 

através dos resíduos Trp-38; Leu-52 e Tyr-7 (Figura 10-A) e com TIZ pelos resíduos 

Ser-65; Arg-13 e Asp-98 (Figura 10-B). Os dados teóricos de ancoragem molecular nos 

mostram que a NTZ além de se ligar no mesmo sítio de ligação entre GSTP1 e GSH, 

também interage com os mesmos resíduos de aminoácidos. Essas interações justificam 

um ∆G= -7,07 Kcal/mol para NTZ e ∆G= -7,05 Kcal/mol para TIZ. Segundo a equação 

∆G= -RTln1/Kd, calculou-se o valor da constante de dissociação teórica (Kd) que 

corresponde ao valor de Ki, sendo Kd=6,56 x 10-6mol/L para NTZ e 3,17 x 10-6mo/L 

para TIZ.  

Por meio de cálculos de modelagem molecular foi possível determinar que 

concentrações próximas a 1µM permitem a ligação do inibidor a enzima, sugerindo que 

a GSTP1 representa um provável alvo molecular reforçando as evidências apontadas 

pela literatura. Os resultados experimentais são consistentes com nossos resultados 

teóricos de modelagem. Conforme analisado pelo autor, a atividade antitumoral se 

manifesta em concentrações próximas ao Ki= 6,8 µM determinado pelo autor para a 

GSTP1. 

Esses resultados corroboram com os dados já publicados que demonstram a 

inibição da GSTP1 por NTZ e constituem evidências para sugerir que essa enzima seja 

alvo de ação da NTZ e TIZ. No nosso trabalho empregando a identificação por 

espectrômetro de massas Q-Exactive, produzimos uma avaliação mais ampla das 

proteínas que se ligam a TIZ. Outras nove GSTs foram também identificadas como 

ligantes de TIZ. A GSTP1 é a isoenzima de GSTs mais explorada pela literatura pelo 

fato de ser muito expressa em vários tipos de tecidos tumorais. Entretanto a GSTM2 

apresenta níveis detectáveis em várias células tumorais como de ovário, rins, pulmão e 

próstata, com níveis apreciáveis em leucemia e melanoma. (TEW et al.,1996). 

 O nosso trabalho demonstra que GSTM2 se ligou a coluna de afinidade. Por 

meio da modelagem molecular com GSTM2 (PDB 1XW5) com NTZ e TIZ 

respectivamente, apresentada em sobreposição a estrutura cristalina de GSTM2 com seu 

substrato GSH (PDB 1XW5) (Figura 11), foi possível observar que NTZ (A) e TIZ (B) 

se ligam ao mesmo sítio da GSH constituindo inibidores competitivos dessa enzima 

(Figura 11).  
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Figura 11: Modelagem da Glutathione S-transferase M2 com NTZ e TIZ. 

 

GSTM2 com NTZ (A) e TIZ (B). O substrato glutationa está representado em azul e NTZ/TIZ em laranja. 

 

A B 
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Segundo PATSKOVSKY et al. (2004), a interação entre GSTM2 e GSH, ocorre 

pelos resíduos de Ser-72; Trp-45; Tyr6; Trp-7; Lys-49; Leu-59; Gln-71 e Asp-105, 

conforme demonstrado na Figura 12-C. Nosso estudo de modelagem molecular 

demonstrou que tanto NTZ quanto TIZ interagem com GSTM2 através da ligação com 

a Asp-105 (Figura 12 – A e B), que também participa da interação com a GSH. Essas 

interações justificam um ∆G= -7,30 Kcal/mol e Kd=4,45x10-6mol/L para NTZ, e ∆G= -

7,11 Kcal/mol e Kd=6,13 x10-6mol/L para TIZ. 

Figura 12: Interações moleculares da Glutathione S-transferase M2 com NTZ, TIZ e com 
substrato glutationa. 

A

 
 

 
 

B 

 

 

C 

 
 

Resíduos de aminoácidos envolvidos na interação da GSTM2 com NTZ (A), TIZ (B) e com o 
substrato GSH (C).  
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Esses resultados demonstram que NTZ e TIZ interagem de modo muito 

semelhante entre GSTP1 e GSTM2. Portanto esses fármacos têm a mesma importância 

para as duas isoformas. As demais isoformas devem portanto interagir de forma 

semelhante, mas não foi realizada a modelagem molecular. Fica claro que o método 

utilizado foi capaz de ampliar o entendimento a respeito da interação desses fármacos 

com GSTS.    

5.2.1.2  Protein disulfide-isomerase  

Conforme demonstrado na tabela 1, identificamos a Protein disulfide-isomerase 

(PDI) como proteína de ligação à NTZ. As PDIs pertencem a uma superfamília de 

proteínas ditiol-dissulfeto oxidoredutase, com funções de chaperona molecular 

envolvida no dobramento de proteínas. Estão localizadas principalmente no retículo 

endoplasmático (RE). A superfamília de PDIs é composta por 21 membros, que variam 

principalmente na composição do seu domínio tioredoxina. A PDI expressa pelo gene 

P4HB é a mais estudada e expressa em quase todos os tecidos (HATAHET e 

RUDDOCK, 2009; GALLIGAN e PETERSEN, 2012). 

A PDI auxilia na regulação do estresse do RE promovendo a manutenção 

estrutural nativa das proteínas e o direcionamento de proteínas a serem degradadas pelo 

proteassoma. Sua desregulação está envolvida na patogênese de várias doenças 

relacionadas a resposta a proteínas mal enoveladas (UPR) (FELDMAN et al., 2005). 

A UPR regula a indução de chaperonas moleculares, reduz a nova tradução de 

proteínas (inibição transitória da síntese protéica), e participa da regulação positiva da 

Degradação de Proteína associada ao ER (ERAD), estabelecendo a homeostase do RE. 

Quando esses mecanismos se tornam deficientes para proteção ou reparação das células, 

a senescência ou morte celular programada é induzida pelo estresse do RE(MOENNER 

et al., 2007). 

A expressão da PDI ocorre em níveis elevados em uma grande variedade de 

tumores, como de pulmão, próstata, glioma, melanoma, linfoma e ovário. Durante o 

desenvolvimento tumoral, a PDI contribui para a sobrevivência de células cancerígenas, 

o que tornou a sua inibição uma estratégia promissora para descoberta de novos 

antitumorais (FELDMAN et al., 2005). O antibiótico bacitracina possui atividade 

antitumoral avaliada em células de melanoma e este efeito foi atribuído à inibição da 

PDI (Lovat et al., 2008). 
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Muller et al. (2008), demonstraram que a TIZ se liga a PDI de Neospora 

caninum e que a NTZ, TIZ e análogos inibem esta enzima em concentrações próximas 

10 µM, sugerindo que o efeito antiparasitário desses fármacos possam estar associados à 

atividade inibitória mencionada. Nenhum estudo demonstrou a inibição de PDIs 

humanas ou de mamíferos por esses fármacos e relacionou esta atividade ao efeito 

antitumoral já consagrado da NTZ. Nesse sentido, como foi demonstrado que a PDI se 

liga à TIZ, essa interação foi avaliada por modelagem molecular.  

A PDI expressa pelo gene P4HB, é um homodímero formado por 508 resíduos 

de aminoácido e composta por 4 domínios (a, b, a’, b’), um ligante X entre os domínios 

b’a’ e uma cauda ácida C-terminal de retenção no RE. Os domínios a e a’ contém um 

sítio ativo Cys-Gly-His-Cys, enquanto os domínios b e b’ não possuem cisteínas, 

portanto não são possuem papel redox. O domínio b’ possui o principal sítio de ligação 

a peptídeos, enquanto a ligação de grandes substratos ou proteínas requer todos os 

quatro domínios (FREEDMAN et al., 1998; ALANEN et al., 2003). A Figura 13-A 

apresenta a modelagem molecular realizada com a estrutura cristalina da PDI reduzida 

(código PDB 4EKZ) com NTZ, e os resíduos que participam dessa interação. 
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Figura 13: Modelagem molecular da Protein disulfide-isomerase com NTZ 
A 

 

B 
 

PDI com NTZ (A) e as interações moleculares envolvidas nessa ligação (B). Os sítios ativos estão representados em verde e NTZ em laranja. 
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Podemos observar na Figura 13-A que o NTZ se ligou em um pequeno segmento 

de conformação beta do domínio a’ que está situado vizinho a um segmento de alfa 

hélice que se inicia no sítio ativo destacado em cor verde na figura. Essa posição da 

ligação da NTZ pode aproximar a alfa hélice do segmento de conformação beta 

mencionado acima e modificar a conformação da proteína alterando sua atividade. Essa 

interação envolveu principalmente uma ligação de hidrogênio com a Lys-370 (Figura 

13-B). Essas interações justificam um ∆G= -6,97 kcal/mol e Kd=7,76 x 10-6mol/L. 

A Figura 14 apresenta a modelagem molecular realizada com a estrutura 

cristalina da PDI reduzida (código PDB 4EKZ) com TIZ, e os resíduos que participam 

dessa interação. 
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Figura 14: Modelagem molecular da Protein disulfide-isomerase com TIZ. 
A B 

 

PDI com TIZ(A) e os resíduos de aminoácidos que participam dessa ligação (B). Os sítios ativos estão representados em verde e TIZ em laranja.  
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A modelagem referente à TIZ apresentou uma ligação ao domínio a’ (Figura 14-

A), observando-se uma interação envolvendo principalmente o resíduo Trp-396 (W396) 

que desempenha um importante papel na ligação dos domínios a’ e b’ (Figura 14-B). 

Essas interações justificam um ∆G= -6,05 kcal/mol e Kd =3,67 x10-5mo/L. De acordo 

com Wang et al.(2013), existe uma grande mudança conformacional entre os domínios 

b-x-a’ dependente do estados redox da PDI. Conforme apresentado na Figura 15-A, 

existem várias interações entre os domínios b’ a’ que são rompidas quando a PDI é 

oxidada (Fig.15 - B). A formação de ligação dissulfeto no sítio ativo do domínio a’, 

provoca a rotação da cadeia lateral do W396, que desfaz a interação catiônica-π com 

R300 no domínio b’ (Figura 15-C) que é fundamental para manter os dois domínios 

próximos nessa região da molécula. A quebra desta interação pode induzir a interrupção 

de outras interações entre os domínios a’ e b’, resultando na separação dos dois 

domínios, conforme demonstrado na Figura 15-D (WANG et al., 2013). 
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Figura 15: Estruturas da Protein disulfide-isomerase em diferentes estados redox. 

 
(A) Estrutura da PDI reduzida e as interações entre seus os domínios b’ e a’. As interações de 
pontes salinas estão representadas em pontilhados amarelo. (B) Estrutura dos domínios b’ e a’ 
na PDI oxidado.Os átomos de enxofre do sítio ativo são mostrados em amarelo (C) 
Sobreposição dos principais resíduos envolvidos na regulação das mudanças conformacionais 
entre domínios de PDI. As C397 e C400 do sítio ativo, W396 no domínio a’ e R300 no domínio 
b’, são mostradas em vermelho para PDI reduzida e em azul claro para PDI oxidado. Os átomos 
de enxofre são mostrados em ciano para PDI reduzida e amarelo para PDI oxidada, e os átomos 
de nitrogênio do grupo guanidino são mostrados em azul escuro. (D)Sobreposição das estruturas 
de PDI reduzido (verde) e PDI oxidado (magenta). Fonte: Adaptado de Wang et al. 2013. 

A interação da TIZ com W396 e vizinhança sugere que ocorre um bloqueio na 

formação de ligação essencial para a estabilização da conformação do estado reduzido. 

O impedimento de estabilização da conformação reduzida certamente causa uma 

inibição da atividade enzimática. 
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5.2.1.3  NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1 

Conforme observado na Tabela 1, a NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1 

(NQO1) foi identificada como proteína ligante a TIZ. A NQO1 é uma flavoenzima 

expressa em todos os tecidos, que atua em vias de desintoxicação por meio da redução 

de quinonas xenobióticas e endógenas como a vitamina E quinona e ubiquinonas, 

compostos nitroaromáticos e corantes azo (FAIG et al., 2000; ROSS, 2004; VASILIOU 

et al., 2006). O papel clássico dessa enzima envolve a redução de quinonas com 

transferência de dois elétrons produzindo hidroquinonas, que são posteriormente 

conjugadas a GSH por ação de GSTs. A NQO1 impede a redução de um elétron por 

outras quinonas redutases, que resultam no ciclo redox de espécies radicais deletérias 

(ROSS e SIEGEL, 2004; DINKOVA-KOSTOVA e TALALAY, 2010). 

Sob condições de estresse oxidativo o fator nuclear eritroide 2 relacionado ao 

fator 2 (Nrf2) se transloca para o núcleo promovendo a expressão de proteínas com 

efeitos antioxidantes e citoprotetoras, incluindo a NQO1. O Nrf2 é frequentemente 

ativado em células cancerígenas, assumindo um papel oncogênico (MENEGON et al., 

2016; JUNG et al., 2018). Dessa maneira, a NQO1 está expressa em níveis aumentados 

em tumores sólidos como de fígado, pâncreas, pulmão, mama, próstata, cólon e 

gástrico. O aumento da expressão dessa enzima promove maior proteção contra o 

estresse oxidativo e quimioresistência das células tumorais. O papel essencial, dessa 

enzima em células tumorais a coloca com alvo estratégico para o desenvolvimento de 

quimioterápicos. A inibição da NQO1 pode resultar em efeitos antitumorais ou 

melhorar a eficácia de quimioterápicos quando coadministrados (VASILIOU et al., 

2006; SRIJIWANGSA E NA-BANGCHANG, 2010). 

Estudos realizados com fibroblastos humanos também demonstraram uma 

ligação da NQO1 à coluna de afinidade de derivado de TIZ (RM4847). Foi comprovado 

que essa enzima é inibida por esse derivado e pela TIZ de maneira dose dependente. 

Além disso, observou-se um aumento da expressão da NQO1 com o tratamento com 

RM4847(MULLER e HEMPHILL, 2011). 

A NTZ inibe a via de sinalização mTORC1 e esta atividade contribui para a 

prevenção da proliferação de Mycobacterium tuberculosis em macrófagos infectados. 

Além disso, observou-se um aumento da autofagia em células de adenocarcinoma 

mamário MCF-7, que pode ser atribuído em parte à inibição da NQO1(LAM et al., 
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2012). Em diversos tipos de cânceres como de ovário, glioblastoma e adenocarcinoma, 

é observada uma regulação negativa da autofagia através da hiperativação da via 

mTOR, principalmente pela via PI3K/Akt/mTORC1. Conforme apresentado na Figura 

16, a via mTOR inibe a autofagia e esta inibição é essencial para a manutenção da 

célula tumoral (KIM et al., 2013; DI SANTO e EHRISMAN, 2014). 

Figura 16: Via de sinalização mTOR 

 
O mTORC1 é regulado por fatores de crescimento, nutrientes e estresse celular que ativam a via 
PI3K/Akt,Ras-MAPKe AMPK promovendo a inativação do complexo TSC2, com posterior 
ativação de Rheb, fundamental para ativação de mTORC1. A ativação de mTORC1 propicia o 
crescimento e proliferação celular, além da inibição da autofagia. O mTORC2 é regulado por 
fatores de crescimento e esta envolvido na sobrevivência celular e organização do citoesqueleto 
através da ativação de SGK, AKT e PDCα. Ao contrário de mTORC1, os mecanismos 
envolvidos na função e regulação do mTORC2 são menos compreendidos Fonte: KIM et 

al.,2013. 

LAM et al. (2012), demonstraram que tanto a NTZ quanto o dicumarol inibiram 

a NQO1 e a sinalização da via mTORC1 de maneira dose dependente em células MCF-

7. Observou-se também que a inibição da mTORC1, avaliada pela fosforilação de S6K, 

ocorreu de maneira menos potente em células com baixa expressão de NQO1, sugerindo 

uma participação dessa enzima na autofagia. Esse mesmo estudo sugere que a inibição 

da NTZ não envolve a mTOR, que representa elo comum entre a mTORC1 e mTORC 

2, uma vez que o segundo complexo não é inibido pela NTZ. Desta maneira espera-se 



46 
 

 
 

que a NTZ aja em uma via reguladora de mTORC1 e não diretamente pela inibição de 

mTOR. 

A via de sinalização mTORC1 é também conhecida por regular a atividade do 

oncogene c-Myc que está superexpresso na maioria dos cânceres humanos, se 

correlacionando com a proliferação celular e um prognóstico desfavorável (SEARS, 

2004). Fan-Minogue et al. (2013) demonstraram em modelos de xenoenxerto de câncer 

de mama em camundongos, que a NTZ suprimiu o crescimento tumoral com inibição de 

c-Myc e indução da apoptose, demonstrando o potencial da NTZ como agente 

antitumoral.  

Além disso, a NTZ também possui propriedades anti-inflamatórias e inibe a 

expressão da citocina pró-inflamatória interleucina 6 (IL-6), em macrófagos expostos a 

lipopolissacarídeos (HONG et al., 2012). A imunomodulação pode ser útil em 

tratamentos quimioterápicos porque inflamação crônica agrava a progressão tumoral 

(GRIVENNIKOV e KARIN, 2011).  

A modelagem molecular foi realizada com NQO1 em interação com NTZ e TIZ 

para determinar o sítio de ligação nesta enzima em estrutura cristalina depositada (PDB 

1D4A). As estruturas NQO1 complexada ao substrato Duroquinona (código PDB 

1DXO) e aquelas calculadas por modelagem molecular com NTZ e TIZ foram 

apresentadas de maneira sobrepostas, demonstrando que tanto a NTZ (Figura 17-A) 

quanto a TIZ (Figura 17-B) se ligam ao sítio catalítico da NQO1, onde se liga FAD e o 

substrato, demonstrando que são inibidores competitivos da NQO1. 
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Figura 17: Modelagem da NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1 com NTZ e TIZ. 

 
NQO1 com NTZ (A) e TIZ (B). O substrato duroquinona está representado em azul, o FAD em verde NTZ/TIZ em laranja. 
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A Figura 18 apresenta a análise das interações entre os resíduos de aminoácidos 

da NQO1 com NTZ e TIZ respectivamente. 

Figura 18: Interações moleculares da NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1 com NTZ, TIZ, 
DQN e FAD. 

A 

 
 

B 

 

 
C 

 

 

D 

 
 

Resíduos de aminoácidos envolvidos na ligação de NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1 com 
NTZ (A), TIZ (B), com substrato DQN (C) e FAD (D).  

As interações moleculares em 2D geradas pela modelagem e apresentadas 

Figura 18 demonstram que tanto NTZ (A) quanto TIZ (B) interagiram com os resíduos 

Phe-106, Trp-105 e Tyr-126. Além disso, esses mesmos resíduos estão envolvidos na 

interação com o substrato duroquinona (DQN) (Figura 18-C) e com FAD (Figura 18-D), 
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cuja interação foi estudada por Faig et al. (2000).  Essas interações justificam um ∆G= -

7,75 kcal/mol e Kd =2,08 x 10-6mol/L para NTZ, e ∆G= -7,45 kcal/mol e Kd =3,45 x10-

6mol/L para TIZ. Os resultados de modelagem molecular além de corroborar com os 

dados já publicados de inibição da NQO1 por NTZ apontam a maneira pela qual a NTZ 

e TIZ promovem essa inibição e fornecem os valores Kd teóricos que são consistentes 

com a capacidade de inibição relatada pela literatura (LAM et al., 2012). 

5.2.2. Interações moleculares relacionadas a efeitos colaterais e novas 

perspectivas 

Efeitos colaterais são considerados pelo próprio laboratório que comercializa o 

produto (BULA ANNITA, 2015).  A identificação de possíveis alvos moleculares da 

TIZ pode contribuir para uma melhor compreensão dos efeitos colaterais já observados, 

ou que possam surgir diante de novas opções terapêuticas. Além disso, um melhor 

entendimento dos possíveis alvos farmacológicos da TIZ pode levantar novas 

perspectivas de estudos que possibilitem ampliar ainda mais o espectro de ação da NTZ. 

5.2.2.1  Fumarylacetoacetase  

Conforme demonstrado na Tabela 1, a Fumarylacetoacetase (FAH) se liga a 

TIZ. Essa enzima envolvida na etapa final de degradação da Fenilalanina e Tirosina, 

catalisa a clivagem hidrolítica entre uma ligação carbono-carbono da 

fumarilacetoacetato (FAA) produzindo fumarato (FUM) e acetoacetato (ACT) 

(BATEMAN et al., 2001; WEISS et al., 2018).  

O FAA é um metabólito tóxico, altamente eletrofílico que pode causar danos 

diretos ao DNA, anormalidades mitóticas, instabilidade cromossômica e estresse do RE 

(BERGERON et al., 2006). Mutações ocorridas na FAH causam tirosinemia hereditária 

do tipo 1 (HT1), uma doença autossômica recessiva grave, que na forma aguda causa a 

morte durante a infância, devido a insuficiência hepática e na forma crônica leva ao 

óbito precoce por carcinoma hepatocelular, cirrose hepática e crises neurológicas 

(TIMM et al., 1999). 

A FAH é um homodímero composto por 419 aminoácidos, sua estrutura consiste 

em um domínio N-terminal de função desconhecida e um domínio C-terminal com 300 

aminoácidos, que formam seu sítio ativo próximo à interface do dímero. O sítio ativo de 
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FAH contém um íon Ca2+ coordenado por quatro grupos carboxila a partir de Asp-126, 

Glu-199, Glu-201, Asp-233. A tríade catalítica do sítio ativo é formada por His-133, 

Glu-199 e H2O, para direcionar o ataque nucleofílico do átomo de carbono da carbonila 

do substrato (TIMM et al., 1999). 

Foi realizada a modelagem molecular da FAH com NTZ e TIZ para determinar o 

sítio de ligação nesta enzima em estrutura cristalina depositada (PDB 1QCN). As 

estruturas FAH complexada aos produtos ACT e FUM (PDB 1QCO), ao seu inibidor 

competitivo ácido 4- (hidroximetilfosfinoil) -3-oxo-butanóico (HMPOBA) (PDB 

1HYO) e aquelas calculadas por modelagem molecular com NTZ e TIZ foram 

apresentadas de maneira sobrepostas. Conforme demonstrado na Figura 19-A, a NTZ se 

ligou a FAH fora do sítio ativo. Entretanto a TIZ se ligou ao sítio ativo de FAH, no 

mesmo local se ligam ACT, FUM e HMPOBA (Figura 19-B), indicando que a ligação 

deve provocar uma inibição competitiva. Embora a NTZ não interaja com o sítio ativo 

e, portanto não promoverá inibição competitiva, como no metabolismo a NTZ é 

rapidamente convertida em TIZ espera-se que essa inibição ocorra em decorrência do 

tratamento com esse fármaco. Durante o tratamento de parasitoses, uma inibição da 

FAH por NTZ poderia ocasionar um acúmulo de FAA durante um curto período de 

tempo, sem causar grandes danos ao organismo, no entanto no caso de tratamentos que 

utilizem NTZ ou análogos estruturais por mais tempo e em uma maior concentração no 

plasma, devem ter esse efeito avaliado com mais cautela. 
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Figura 19: Modelagem da Fumarylacetoacetase com NTZ e TIZ. 

 
FAH com NTZ (A) e TIZ (B). Os produtos acetato e fumarato estão representados em azul escuro e azul claro respectivamente, Ca 2+ em verde, o inibidor 

HMPOBA em vermelho e NTZ/TIZ em laranja. 
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As análises das interações moleculares em 2D geradas pela modelagem 

molecular e apresentadas na Figura 20, demonstram que NTZ (A) interage com FAH 

principalmente por meio dos resíduos de Gln-241 e Asn-184. A interação entre FAH e 

TIZ (B) ocorreu pelos resíduos Tyr-659, Lys-753, Asp-626 e Arg-737. Essas interações 

justificam um ∆G= -6,45 kcal/mol e Kd=1,87 x 10-5 mol/L para NTZ, e ∆G= -7,43 

kcal/mol e Kd =3,57 x10-6 mol/L para TIZ. Conforme demonstrado na figura 20-C e de 

acordo com Timmet al. (1999) o produto ACT se liga à FAH por Thr-350 fornecendo 

dois oxigênios a Ca2+ e a ligação com FUM envolve Arg-142, Gln240, Tyr-128 e Tyr-

244. A formação de um estado de transição de alcóxido tetraédrico é estabilizada pelas 

cadeias laterais Gln-240, Lys-253 e Arg-237. Nota-se que os resíduos Lys-753 e Arg-

737 envolvidos na ligação entre FAH e TIZ, também estão envolvidos na estabilização 

do estado de transição de alcóxido tetraédrico no sítio ativo, demonstrando uma possível 

inibição da FAH pela TIZ. Desta maneira, o encaixe topológico da TIZ e as ligações 

que se estabelecem com resíduos que estão envolvidos na estabilização do estado de 

transição, reforçam a evidência de semelhança entre a TIZ e o estado de transição, 

configurando uma situação ideal do ponto de vista da inibição. 
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Figura 20: Interações moleculares da Fumarylacetoacetase com NTZ e TIZ. 
A 

 

 

B 

 

 
C 

 

 

D  

 

 
Resíduos de aminoácidos envolvidos na ligação de FAH com NTZ (A), TIZ (B) e com os 

produtos acetato (C) e fumarato (D). 
 

Critério de numeração: As numerações dos resíduos de aminoácidos das estruturas que foram 
representadas para ligação de NTZ e TIZ diferem daquelas representadas para ligação dos 
produtos de reação (acetato e fumarato)  pelo fato dos aminoácidos serem numerados  em 
monômeros diferentes. Sendo assim os resíduos a seguir se correspondem:Tyr-628/Tyr-128; 
Val-637/Val-137; Tyr-744/Tyr-244; Glu-699/Glu-199; Gln-740/Gln-240; Tyr-659/Tyr-159; 
Asp-626 Asp-126; Arg-737/Arg-237; Lys-753/Lys-253. 

5.2.2.2  Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 10  

Conforme demonstrado na Tabela 1, identificamos a proteína Hydroxysteroid 

(17-beta) dehydrogenase 10 (17β-HSD10). A 17β-HSD10 é uma oxirredutase envolvida 

na oxidação de ácidos graxos e isoleucina, assim como no metabolismo de estrogênio, 
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esteróides androgênicos e esteróides neuroativos como 17β-estradiol (E2) envolvido na 

regulação do metabolismo e tráfico da proteína precursora amilóide (APP)(HE e 

YANG, 2006; MARCHAIS-OBERWINKLER et al., 2011). 

A 17β-HSD10 é capaz de se ligar ao peptídeo β-amilóide 42 (Aβ-42), formando 

um complexo neurotôxico (YAN et al., 1999; LUSTBADER et al., 2004). Essa enzima 

é encontrada em níveis elevados na doença de Alzheimer (DA), que é patologicamente 

caracterizada pela formação de emaranhados neurofibrilares no hipocampo e um 

acúmulo de placas senis no parênquima cerebral, formadas principalmente por 

diferentes peptídeos β-amilóide (Aβ), como o Aβ-42, derivados da clivagem proteolítica 

sequencial da APP (HAUW et al., 1996; SELKOE, 2011; YANG et al., 2014; 

MULLER et al., 2017). Portanto a 17β-HSD10 tem sido associada a um possível 

envolvimento no desenvolvimento da DA (KISSINGER et al., 2004; YANG et al., 

2011). 

O E2 pode reduzir a geração de Aβ em decorrência do aumento do tráfego 

intracelular da APP afastando essa proteína do complexo de golgi onde ocorre o 

processamento proteolítico (XU et al., 2006; HE et al., 2018). Nesse contexto, a 

inibição de 17β-HSD10 aumentaria as concentrações de E2 provocando uma 

diminuição da concentração de Aβ, o que constitui uma nova alternativa para o 

tratamento da DA (BOUTIN et al., 2018).  

Boutin et al., (2018) avaliaram a potência inibitória de diversos derivados 

androstanos para a atividade oxidativa de 17β-HSD10 em E2. O inibidor mais potente 

reduziu a oxidação de E2 em 58,8% em uma concentração de 300µM.  

Foi realizada a modelagem molecular da 17β-HSD10 com NTZ e TIZ para 

determinar o sítio de ligação nesta enzima em estrutura cristalina depositada (PDB 

1U7T). A modelagem molecular foi apresentada de maneira sobreposta a estrutura da 

17β-HSD10 complexada a seu inibidor AG1805 (PDB 1U7T) e ao NAD (PDB 2O23). 

Conforme apresentado na Figura 21, tanto a NTZ (A) quanto a TIZ (B) se ligaram a 

17β-HSD10 no sítio ativo, no mesmo local onde se liga o inibidor AG1805 e NAD, 

indicando que essa interação promoverá uma inibição competitiva.  
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Figura 21: Modelagem da Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 10 (17BHSD10) com NTZ e TIZ. 

 
17HBSD10 com NTZ (A) e TIZ (B). O inibidor AG1805 está representado em vermelho, o NAD em verde, NTZ/TIZ em laranja.  
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As interações moleculares em 2D geradas pela modelagem e apresentadas na 

Figura 22 demonstram que tanto NTZ (A) quanto TIZ (B) interagiram com os resíduos 

Ser-165 e Tyr-168, que também estão envolvidos na tríade catalítica e na ligação com o 

NAD (C), cuja interação foram estudadas por Powell et al., (2000); Kissinger et al., 

(2004). Essas interações justificam um ∆G= -7,75 kcal/mol e Kd =2,08 x 10-6mol/L para 

NTZ, e ∆G= -7,56 kcal/mol e Kd =2,87 x10-6mol/L para TIZ. Desta maneira, os 

resultados de modelagem molecular apontam para uma possível inibição competitiva da 

17β-HSD10 pela NTZ e TIZ. Outro aspecto importante é que a inibição da 17β-HSD10 

por NTZ, segundo cálculos da modelagem, seria mais intensa do que da GSTP1, porque 

o valor de Kd é três vezes menor. Admitindo-se que a inibição de GSTP1 é relevante em 

um suposto tratamento deve-se considerar que a inibição da 17β-HSD10 seria 

substancial na mesma dose. 
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Figura 22: Interações moleculares da Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 10 (17β-
HSD10) com NTZ e TIZ. 

A 

 

B 

 C 

 Resíduos de aminoácidos envolvidos na ligação de 17β-HSD10 com NTZ (A), TIZ (B) e NAD 
(C).  

5.3. Ensaio de reparação tecidual 

O ensaio de reparação tecidual em modelo de cicatrização de feridas foi 

realizado com o intuito de avaliar o possível efeito antiproliferativo em células normais. 

A atividade antitumoral descrita para a NTZ envolve uma resposta antiproliferativa 

esperada em células cancerígenas, mas pouco se sabe a respeito dessa atividade em 

tecidos normais. Desta maneira, foram avaliadas a capacidade de fechamento da ferida e 

as alterações histológicas decorrentes do processo cicatricial. Os resultados de 

fechamento de ferida mostram que não houveram alterações significativas no 
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fechamento das áreas de incisão, submetidas ao tratamento com NTZ durante sete dias 

consecutivos nas concentrações 10-6 M, 10-5 M, 10-3M, conforme pode ser observado na 

figura 23. Esses dados mostram que a NTZ não possui efeito modificador da 

proliferação tecidual a ponto de limitar o fechamento de feridas. 

Figura 23: Análise das áreas das feridas. 

 
Análise da área da ferida por mm2 referente ao grupo controle tratado com PBS e aos grupos 

tratados com NTZ nas concentrações de 10-3M, 10-5 M e 10-6 M 
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5.3.1. Análise Histológica 

A análise dos cortes hitológicos apresentadas na Figura 24, geraram os seguintes 

resultados: 

Figura 24: Fotomicrografias de cortes histológicos das feridas cutâneas após ensaio de 
reparação tecidual 

 
Fotomicrografias de cortes histológicos (5µm, HE) de feridas cutâneas (7 dias). A – A1: Grupo 
Controle. B – B1: Grupo Tratado NTZ 10-3 M.  (LE) Representação da língua epitelial, (TG, 
colchete vermelho) extensão da área de tecido de granulação, (V) vasos sanguíneos, (M) 
macrófagos, (F) fibroblastos.  Seta pontilhada indica aumento na mesma seção de corte . Á 
esquerda aumento 4 x. À direita: aumento de 10X. Destaque: aumento de 40x. 

No grupo controle (Figura 24-A) foi evidenciada a formação de um tecido 

conjuntivo frouxo (compatível com colágeno tipo III), com maior infiltrado inflamatório 

na região da ferida, constituído por neutrófilos e células mononucleares, 

predominantemente, macrófagos, poucos linfócitos e esparsos fibroblastos (tecido de 

granulação). Foram observados inúmeros brotos vasculares (angiogênese), em estágios 

iniciais de formação. Observou-se ainda nesse grupo, que os animais em sua maioria 

apresentaram o comprimento das línguas epiteliais aumentado, compatível com os 

estágios inflamatórios do processo de cicatrização, alguns ainda com a presença da 

crosta aderida a área de ferida. Não foram observados sinais de infecção ou 

contaminação em nenhum dos animais desse grupo. 
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No grupo tratado com NTZ 10-3 M (Figura 24-B) foram observadas 

características semelhantes ao grupo controle com formação de um tecido conjuntivo 

frouxo (compatível com colágeno tipo III), entretanto, com um discreto a moderado 

infiltrado inflamatório na região da ferida, constituído por poucos neutrófilos e 

predominância de macrófagos, poucos linfócitos e expressivo número de fibroblastos 

(tecido de granulação). Foram observados brotos vasculares que exibiram intensa 

proliferação angiogênica, estando os capilares sanguíneos em estágio mais avançado de 

maturação, contendo inúmeras hemácias na luz, com o revestimento colágeno evidente 

e que esboçavam anastomoses vasculares. Observou-se ainda nesse grupo, que os 

animais em sua maioria apresentaram o comprimento das línguas epiteliais reduzido, em 

alguns animais havia completa epitelização da epiderme e ausência de crostas, 

compatível com a fase proliferativa e de remodelamento do processo de cicatrização. 

Não foram observados sinais de infecção ou contaminação em nenhum dos animais 

desse grupo. 

Com esses resultados podemos observar que no grupo tratado com NTZ 10-3 M 

houve uma melhor qualidade do processo cicatricial, ou seja, feridas estavam num grau 

de maturidade mais avançado quando comparado ao grupo controle. Estudos 

quantitativos deverão ser realizados para determinação da celularidade e colágeno.  



61 
 

 
 

6. CONCLUSÕES 

De 63 proteínas identificadas com critérios de elevada estringência, 60 são 

enzimas e podem sofrer modificação da atividade pela interação com a TIZ. 

Foram identificadas isoformas Glutathione S-transferases que estão envolvidas 

na atividade antitumoral da NTZ e derivados.  

A modelagem molecular realizada com GSTP1 e GSTM2, permitiu a proposição 

do sítio de ligação tanto da NTZ quanto da TIZ que justificam uma inibição competitiva 

dessas enzimas. Essa proposição esclarece o mecanismo de inibição dessas enzimas pela 

NTZ.  

A identificação da PDI como ligante e a proposição de uma inibição na PDI 

humana pela TIZ, por meio do impedimento de estabilização da sua conformação no 

estado reduzido, coloca essa enzima como um alvo potencial dos efeitos antitumorais já 

demonstrados para esse fármaco, uma vez que a PDI tem papel essencial na manutenção 

da célula tumoral. 

A NQO1 envolvida na quimioresistência das células tumorais, e parcialmente 

nos efeitos estimuladores da autofagia e inibitórios da via de sinalização mTORC1 pela 

NTZ, foi identificada como ligante a TIZ. Foram identificados sítios de ligação da 

NTZ/TIZ por meio da modelagem molecular, que se sobrepõem ao local de ligação do 

substrato nessa enzima, o que permitiu a proposição de uma inibição competitiva. Essa 

proposição esclarece o mecanismo de inibição dessa enzima pela NTZ.  

A identificação da FAH como ligante e a proposição da inibição competitiva 

pela TIZ apresentada pela modelagem molecular sugerem essa enzima como um 

possível alvo molecular de efeitos colaterais em função do acúmulo do seu metabólito 

tóxico FAA, tendo em vista possíveis opções terapêuticas mais longas ou com maior 

concentração da NTZ ou análogos estruturais. 

A identificação da 17β-HSD10 como ligante a TIZ e a proposição da inibição 

competitiva nessa enzima pela NTZ e TIZ, colocam essa enzima como um possível alvo 

de novas alternativas para o tratamento do Alzheimer, devido ao possível envolvimento 

dessa enzima no desenvolvimento da doença.  

A modelagem molecular realizada com as enzimas GSTP1, GSTM2, PDI, 

NQO1, FAH e 17β-HSD10 possibilitou o cálculo dos Kd teóricos que se apresentaram 

próximos de 10-6 mol/L, que no caso da GSTP1 está muito próximo do IC50 
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determinado experimentalmente. Isso mostra que todas as enzimas podem ser inibidas 

com a dose que foi utilizada nos estudos da NTZ como antitumoral. 

Apesar da atividade antiproliferativa da NTZ em células tumorais, nossos 

estudos de reparação tecidual em modelo de excisão cutânea do dorso de camundongos 

tratados com a NTZ, demonstraram que não houve um efeito modificador da 

proliferação tecidual que limitasse o fechamento das áreas de incisão, em todas as 

concentrações da NTZ avaliadas. 
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7. PERSPECTIVAS 

� Aprofundar nos estudos demonstrando o papel da inibição da NQO1 e PDI 

pela NTZ e análogos na atividade antitumoral. 

� Desenvolvimento de novos análogos com interação otimizada para os sítios 

das enzimas envolvidas no mecanismo antitumoral. 

� Aprofundar nos estudos demonstrando o papel da inibição da FAH pela NTZ 

e análogos nos efeitos colaterais em opções terapêuticas mais longas e em 

maior concentração da NTZ. 

� Aprofundar nos estudos demonstrando o papel da inibição da 17β-HSD10 

pela NTZ e análogos disponíveis comercialmente, na doença de Alzheimer. 

� Desenvolvimento de novos análogos com interação otimizada para os sítios 

da enzima envolvida no mecanismo da doença de Alzheimer. 

� Realizar estudos histológicos quantitativos para determinação da 

celularidade e colágeno das feridas provindas do ensaio de reparação 

tecidual em camundongos tratados com a NTZ.  

� Realizar ensaio celular in vitro para avaliar o efeito antiproliferativo da NTZ 

em culturas de linfócitos estimulados com PHA. 

� Contribuir para o reposicionamento da NTZ em outras aplicações 

farmacológicas. 
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9. APÊNDICE 

9.1. APÊNDICE A- Proteínas ligantes a TIZ recuperadas por cromatografia de afinidade e identificadas por espectrometria de massas. 

(continua) 
Identificação 
UniProtKB 

Proteína Gene Cobertura 
(%) 

Peptídeos 
Únicos 

NSAF 
(%) 

Massa molecular 
(kDa) 

D3ZXY4 Aldehyde dehydrogenase 8 family, member Aldh8a1 77,82 39 8,373 53,5 
P08010 Glutathione S-transferase Mu 2 Gstm2 78,44 11 6,923 25,7 
P05982  NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 Nqo1 83,21 28 6,715 30,9 
G3V983  Glutathione S-transferase Mu 1 Gstm1 75,46 2 6,047 25,7 
P07756 Carbamoyl-phosphate synthase [ammonia] Cps1 76,13 116 4,322 164,6 
A0A0G2K4U2 Glutathione S-transferase Mu 7 Gstm7 59,63 0 4,256 25,7 
A0A0G2K3K2  Actin, cytoplasmic 1 Actb 64,81 3 3,139 42,1 
P04642 L-lactate dehydrogenase A chain  Ldha 73,19 17 2,615 36,5 
P25093 Fumarylacetoacetase  Fah 54,18 4 1,730 46,0 
P68035 Actin, alpha cardiac muscle 1 Actc1 27,85 0 1,711 42,0 
P04904 Glutathione S-transferase alpha-3  Gsta3 66,06 2 1,315 25,3 
P00502 Glutathione S-transferase alpha-1  Gsta1 56,31 2 1,274 25,6 
B0BN47 Glutathione S-transferase  Gstm6 19,72 2 1,260 25,6 
B0BMW2 Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase Hsd17b10 63,98 1 1,251 27,3 
Q4FZZ3  Glutathione S-transferase alpha-5  Gsta5 45,05 1 1,184 25,6 
P00762 Anionic trypsin-1  Prss1 8,13 1 1,182 26,0 
Q7TP52 Carboxymethylenebutenolidase homolog  Cmbl 46,12 12 1,170 27,9 
P06757 Alcohol dehydrogenase 1 Adh1 57,18 6 1,101 39,6 
B0BN46 Glyoxylate and hydroxypyruvate reductase Grhpr 52,24 15 1,094 35,9 
D3ZT90 Glutaryl-CoA dehydrogenase Gcdh 51,01 21 1,033 49,7 
D3ZRN3 Actin, beta-like 2 Actbl2 15,43 1 1,017 42,0 
P04797 Glyceraldehyde-3-phosphate Gapdh 57,96 0 0,993 35,8 
P09034 Argininosuccinate synthase  Ass1 57,52 24 0,928 46,5 
A0A0G2JVT2  Glutathione S-transferase alpha-3 LOC108348061 67,59 3 0,851 16,7 
A0A0G2JSW3  Globin a4 (Hemoglobin subunit beta-1)  Hbb 61,22 2 0,840 16,0 
Q497B0 Omega-amidase NIT2  Nit2 57,97 11 0,822 30,7 
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9.1. APÊNDICE A- Proteínas ligantes a TIZ recuperadas por cromatografia de afinidade e identificadas por espectrometria de massas. 

(continuação) 
Identificação 
UniProtKB 

Proteína Gene Cobertura 
(%) 

Peptídeos 
Únicos 

NSAF 
(%) 

Massa molecular 
(kDa) 

P11884 Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial Aldh2 49,33 1 0,790 56,5 
D3ZVQ8 Uncharacterized protein - 17,02 1 0,779 27,3 
G3V734  2,4-dienoyl CoA reductase 1, mitochondrial Decr1 42,69 0 0,773 36,1 
P14141 Carbonic anhydrase 3 Ca3 50 10 0,735 29,4 
Q4KLZ6 Triokinase/FMN cyclase  Tkfc 57,27 22 0,730 59,4 
A0A0G2JW98 Alcohol dehydrogenase 6 Adh6 43,77 1 0,697 39,7 
D3Z8I7 Glutathione S-transferase, Theta 3 Gstt3 31,43 5 0,664 23,4 
A0A0G2JVG4  Peroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase Pecr 52,13 0 0,653 32,7 
P52759 2-iminobutanoate/2-iminopropanoate Rida 40,88 4 0,639 14,3 
P07824 Arginase-1  Arg1 55,73 13 0,629 35,0 
A0A0G2JSK9  Betaine--homocysteine S-methyltransferase 1 Bhmt 54,55 2 0,626 45,0 
P63018 Heat shock cognate 71 kDa protein  Hspa8 34,52 0 0,610 70,9 
P04762 Catalase  Cat 44,21 19 0,582 59,8 
P01946 Hemoglobin subunit alpha-1/2  Hba1 42,25 0 0,533 15,3 
P04906 Glutathione S-transferase P  Gstp1 29,52 4 0,512 23,4 
D3ZIL6 Enoyl CoA hydratase domain-containing 2  Echdc2 20,95 6 0,511 31,8 
P62630 Elongation factor 1-alpha 1 (EF-1-alpha-1)  Eef1a1 25,32 0 0,500 50,1 
F1LNW3  Acyl-coenzyme A oxidase Acox2 34,8 2 0,497 76,7 
A0A0G2KAV5 3-oxo-5-beta-steroid 4-dehydrogenase Akr1d1 45,54 1 0,495 36,5 
P14942 Glutathione S-transferase alpha-4 Gsta4 22,97 4 0,484 25,5 
F1LQI1  Hydroxyacyl glutathione hydrolase  Hagh 36,25 3 0,477 34,2 
Q68G44  3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A Hmgcs2 34,25 6 0,470 56,9 
P24329 Thiosulfate sulfurtransferase  Tst 40,07 9 0,469 33,4 
A0A0H2UHM5  Protein disulfide-isomerase A3 Pdia3 33,73 3 0,468 57,1 
A0A0G2JSH5 Serum albumin Alb 38,32 2 0,458 68,8 
Q63276 Bile acid-CoA:amino acid N-acyltransferase  Baat 44,52 13 0,436 46,5 
G3V6D3 ATP synthase subunit beta  Atp5f1b 43,29 0 0,422 56,3 
P00507 Aspartate aminotransferase, mitochondrial Got2 M 23,26 10 0,407 47,3 
Q66HT1 Fructose-bisphosphate aldolase  Aldob 28,85 1 0,405 39,5 
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9.1. APÊNDICE A- Proteínas ligantes a TIZ recuperadas por cromatografia de afinidade e identificadas por espectrometria de massas. 

 (continuação) 
Identificação 
UniProtKB 

Proteína Gene Cobertura 
(%) 

Peptídeos 
Únicos 

NSAF 
(%) 

Massa molecular 
(kDa) 

P04636 Malate dehydrogenase, mitochondrial Mdh2 41,42 10 0,389 35,7 
P10860 Glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial Glud1 30,11 14 0,385 61,4 
P17988 Sulfotransferase 1A1 Sult1a1 39,18 8 0,383 33,9 
Q02253 Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase Aldh6a1 27,29 0 0,372 57,8 
P04785 Protein disulfide-isomerase P4hb 32,42 14 0,368 57,0 
O35077 Glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(+)], Gpd1 44,99 11 0,354 37,5 
P11517 Hemoglobin subunit beta-2 - 32,65 1 0,352 16,0 
P00481 Ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial Otc 26,55 10 0,349 39,9 
F1LZ34 S-adenosylmethionine synthase Mat1a 36,96 2 0,333 43,5 
P18757 Cystathionine gamma-lyase Cth 35,93 3 0,320 43,6 
P11348 Dihydropteridine reductase Qdpr 34,02 6 0,314 25,6 
P08011 Microsomal glutathione S-transferase 1 Mgst1 18,71 2 0,308 17,5 
G3V9U2 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial Acaa2 29,47 1 0,301 41,9 
P13803 Electron transfer flavoprotein subunit alpha, Etfa 37,24 8 0,299 35,0 
F1M9A7 Acyl-coenzyme A oxidase Acox3 29,47 1 0,285 78,2 
F1LUI2 Uncharacterized protein - 10,61 1 0,282 21,5 
Q68G41 Dodecenoyl-Coenzyme A delta isomerase Eci1 25,26 0 0,276 32,3 
P28037 Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase Aldh1l1 33,04 3 0,265 98,9 
Q63448 Peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 3 Acox3 30 1 0,250 78,4 
P23457 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase Akr1c9 31,37 7 0,247 37,0 
P62632 Elongation factor 1-alpha 2 Eef1a2 l 13,82 1 0,241 50,5 
Q6P9V9 Tubulin alpha-1B chain ] Tuba1b 20,84 0 0,238 50,2 
P06761 Endoplasmic reticulum chaperone BiP Hspa5 26,3 11 0,237 72,3 
A0A0G2K2V6  Keratin, type I cytoskeletal 10 Krt10 14,67 1 0,235 56,8 
P12001 60S ribosomal protein L18 Rpl18 17,55 1 0,233 21,7 
F7FFV2 Keratin, type II cytoskeletal 5 (Fragment) Krt5 14,68 2 0,232 44,0 
P01836 Ig kappa chain C region, A allele - 22,64 1 0,225 11,7 
P63039 60 kDa heat shock protein, mitochondrial Hspd1 29,49 11 0,222 61,0 
P14604 Enoyl-CoA hydratase, mitochondrial Echs1 20,69 4 0,220 31,5 
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P08503 Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, Acadm 21,14 0 0,218 46,6 
Q6IN39 Hsd17b4 protein (Peroxisomal multifunctional Hsd17b4 19,71 0 0,217 81,1 
A0A0G2JSI1 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogenase Aldh9a1 18,11 1 0,216 54,1 
Q64057 Alpha-aminoadipic semialdehyde dehydrogenase  Aldh7a1 22,82 8 0,214 58,7 
Q6AYZ1 Tubulin alpha-1C chain  Tuba1c 20,94 0 0,213 49,9 
P10634 Cytochrome P450 2D26  Cyp2d26 24,4 4 0,207 56,7 
P97519 Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase, mitochondrial Hmgcl 20 5 0,196 34,2 
Q9WVK7 Hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase, Hadh 34,39 6 0,190 34,4 
P55063 Heat shock 70 kDa protein 1-like Hspa1l 12,01 1 0,186 70,5 
A0A0G2JST3 Keratin, type II cytoskeletal 1 Krt1 10,4 2 0,185 64,8 
A0A0H2UHH5 Keratin, type II cytoskeletal 75 Krt75 11,69 0 0,181 62,2 
A0A0U1RVK8 Uncharacterized protein - 17,67 2 0,180 29,6 
Q920P0 L-xylulose reductase  Dcxr 15,98 0 0,180 25,7 
P00173 Cytochrome b5 Cyb5a 34,33 0 0,178 15,4 
P48500 Triosephosphate isomerase  Tpi1 24,5 0 0,176 26,8 
Q4FZU2 Keratin, type II cytoskeletal 6A  Krt6a 9,06 1 0,173 59,2 
P48721 Stress-70 protein, mitochondrial Hspa9 20,18 3 0,158 73,9 
P15650 Long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, Acadl 18,14 7 0,157 47,9 
O88989 Malate dehydrogenase, cytoplasmic Mdh1 17,66 4 0,155 36,5 
P62804 Histone H4  Hist1h4b 21,36 2 0,155 11,4 
P17764 Acetyl-CoA acetyltransferase, mitochondrial Acat1 20,28 6 0,150 44,7 
F1LM22  UDP-glucuronosyltransferase  Ugt2b 7,36 0 0,150 61,0 
P13255 Glycine N-methyltransferase  Gnmt 14,68 0 0,150 32,5 
Q5XIF6 Tubulin alpha-4A chain  Tuba4a 16,52 1 0,142 49,9 
B0BNE5 S-formylglutathione hydrolase Esd 26,24 4 0,141 31,4 
P04041 Glutathione peroxidase 1 (GPx-1)  Gpx1 13,93 1 0,139 22,3 
A0A0G2K7A4 Retinol dehydrogenase 16 Rdh16 17,67 3 0,138 35,6 
G3V7C6 Tubulin beta chain Tubb4b 13,87 0 0,138 61,2 
Q5I0M4 Aldo-keto reductase family 1, member C12  Akr1c12 23,84 4 0,136 37,0 
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O88618 Formimidoyltransferase-cyclodeaminase  Ftcd 18,67 6 0,132 58,9 
A0A0G2K793 Heat shock protein HSP 90-beta Hsp90ab1 12,82 4 0,132 80,0 
P12939 Cytochrome P450 2D10  Cyp2d10 12,9 1 0,126 57,1 
B4F7C7 Hebp1 protein  Hebp1 25,79 3 0,126 21,1 
Q68FU3 Electron transfer flavoprotein subunit beta  Etfb 19,61 3 0,125 27,7 
Q10758 Keratin, type II cytoskeletal 8 Krt8 14,91 4 0,124 54,0 
P38918 Aflatoxin B1 aldehyde reductase member 3 Akr7a3 20,18 5 0,122 36,7 
A0A0G2K151 Apolipoprotein E Apoe 10,03 1 0,111 41,2 
P57113 Maleylacetoacetate isomerase  Gstz1 26,39 0 0,111 24,0 
Q8CG45 Aflatoxin B1 aldehyde reductase member 2 Akr7a2 11,44 0 0,109 40,7 
P07895 Superoxide dismutase  Sod2 19,37 3 0,108 24,7 
A0A0G2K0N7  Cytochrome P450 2D3 Cyp2d3 12,3 0 0,103 57,0 
Q0D2L3 Agmatinase, mitochondrial  Agmat 17,28 4 0,102 38,0 
P80254 D-dopachrome decarboxylase  Ddt 10,17 1 0,101 13,1 
P27867 Sorbitol dehydrogenase  Sord 10,36 3 0,100 38,2 
D4A2K1 4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase 1 Hoga1 17,45 4 0,099 34,5 
G3V6C4 UDP-glucose 6-dehydrogenase  Ugdh 10,75 1 0,097 54,9 
P07872 Peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1 Acox1 17,25 0 0,096 74,7 
P08683 Cytochrome P450 2C11  Cyp2c11 15,4 0 0,096 57,2 
F1LQS3 60S ribosomal protein L6 Rpl6-ps1 15,77 0 0,094 33,5 
F1LPD6  3-ketoacyl-CoA thiolase A, peroxisomal Acaa1a 17,55 0 0,092 44,5 
A0A0G2JUB9 Taste receptor type 1 member 2 Aldh4a1 I 12,08 1 0,092 62,0 
A0A0H2UHE1 Succinate--CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit Suclg1 9,17 0 0,088 37,6 
P19112 Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Fbp1 22,31 1 0,088 39,6 
P15999 ATP synthase subunit alpha, mitochondrial  Atp5f1a 9,04 0 0,086 59,8 
Q4QRB8 Argininosuccinate lyase (Asl protein)  Asl 13,45 1 0,086 51,4 
D4A1W8 Microsomal triglyceride transfer protein Mttp 11,61 7 0,084 99,2 
A0A0G2JSZ5 Protein disulfide-isomerase A6 (RCG62282, isoform Pdia6 10,34 0 0,081 48,8 
P46462 Transitional endoplasmic reticulum ATPase Vcp 10,92 6 0,079 89,3 
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P55159 Serum paraoxonase/arylesterase 1 Pon1 4,51 1 0,079 39,4 
F1LP30  Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, mitochondrial Mccc1 12,03 2 0,078 79,3 
F1LPV8 Succinate--CoA ligase [GDP-forming] subunit beta, Suclg2 10,9 4 0,074 46,6 
Q6IG02 Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal  Krt2 6,13 0 0,070 69,1 
P18418 Calreticulin  Calr 10,34 4 0,067 48,0 
Q68FT5 S-methylmethionine--homocysteine S-methyltransferase Bhmt2 10,74 0 0,066 39,9 
P11915 Non-specific lipid-transfer protein  Scp2 13,71 0 0,066 58,8 
A0A0G2K3Z9 Uncharacterized protein  - 13,57 0 0,060 22,2 
Q3MIE4 Synaptic vesicle membrane protein VAT-1 homolog  Vat1 7,43 2 0,059 43,1 
P61354 60S ribosomal protein L27  Rpl27 15,44 0 0,059 15,8 
P16617 Phosphoglycerate kinase 1 Pgk1 11,99 0 0,057 44,5 
P12007 Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial Ivd 8,25 3 0,056 46,4 
M0R5J4 Uncharacterized protein  - 4,15 0 0,055 47,1 
Q66HD0 Endoplasmin  Hsp90b1 5,1 0 0,054 92,8 
A0A0G2K277 Enoyl-CoA delta isomerase 2, mitochondrial  Eci3 7,12 0 0,053 42,3 
Q05982 Nucleoside diphosphate kinase A  Nme1 9,21 0 0,052 17,2 
Q5XIC0 Enoyl-CoA delta isomerase 2, mitochondrial O Eci2 6,39 2 0,051 43,0 
A0A0G2K8G2 Acyl-coenzyme A synthetase  Acsm1 14,44 0 0,051 70,9 
D3Z8J1  Beta-ureidopropionase  Upb1 13,71 1 0,051 44,2 
P18886 Carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial Cpt2 11,55 3 0,048 74,1 
Q63797 Proteasome activator complex subunit 1 Psme1 4,82 0 0,048 28,6 
P35434 ATP synthase subunit delta, mitochondrial Atp5f1d 8,33 0 0,047 17,6 
Q7TPK5 Ac2-067  - 5,93 0 0,047 28,0 
P56571 ES1 protein homolog, mitochondrial - 9,4 1 0,045 28,2 
Q6AYW2 Phenylalanine hydroxylase  Pah 15,67 1 0,044 51,8 
P09367 L-serine dehydratase/L-threonine deaminase  Sds 12,4 0 0,044 38,4 
Q01205 Dihydrolipoyllysine-residue succinyltransferase component of Dlst 1,76 0 0,044 48,9 
F1LM47 Succinate--CoA ligase [ADP-forming] subunit beta, Sucla2 6,02 3 0,043 50,3 
P52847 Sulfotransferase family cytosolic 1B member 1 Sult1b1 5,35 1 0,040 34,8 
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G3V7I5 Aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial Aldh1b1 7,51 0 0,038 57,7 
Q68FS4 Cytosol aminopeptidase Lap3 6,94 0 0,038 56,2 
P27653 C-1-tetrahydrofolate synthase, cytoplasmic Mthfd1 5,88 0 0,038 101,0 
P11232 Thioredoxin (Trx) Txn 12,38 0 0,038 11,7 
Q5RKL4 Dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial Dmgdh 7,12 1 0,037 96,0 
P10760 Adenosylhomocysteinase  Ahcy 8,33 3 0,037 47,5 
Q64428 Trifunctional enzyme subunit alpha, Hadha 8,91 4 0,037 82,7 
Q9EQV6 Tripeptidyl-peptidase 1 Tpp1 6,22 0 0,035 61,3 
P57093 Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal Phyh 6,51 2 0,035 38,6 
P24473 Glutathione S-transferase kappa 1 Gstk1 7,08 1 0,035 25,5 
Q7TP08 Alpha-methylacyl-CoA racemase Amacr 5,07 0 0,035 49,9 
M0RD99 Ribosomal protein L30-like 1 Rpl30l1 16,52 0 0,035 12,8 
A0A0G2JTL5 Pyruvate carboxylase, mitochondrial Pc 4,46 0 0,034 140,0 
Q6P6R2 Dihydrolipoyl dehydrogenase, mitochondrial Dld 6,88 2 0,031 54,0 
B5DFC3 Protein transport protein SEC23 Sec23a 9,28 1 0,031 86,2 
G3V826 Transketolase  Tkt 10,99 1 0,030 71,2 
M0R5W4 Mevalonate kinase Mvk 10,38 1 0,030 41,8 
P41562 Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic Idh1 9,18 3 0,029 46,7 
Q6IMX3 Acetyl-Coenzyme A dehydrogenase, short Acads 3,14 0 0,029 45,0 
A0A0G2JZ73  Alpha-1-antiproteinase Serpina1 4,34 0 0,029 46,6 
P07687 Epoxide hydrolase 1 Ephx1 4,4 0 0,026 52,6 
P97584 Prostaglandin reductase 1 Ptgr1 10,64 2 0,024 35,7 
Q498E0 Thioredoxin domain-containing protein 12  Txndc12 8,82 1 0,023 19,0 
Q63150 Dihydropyrimidinase  Dpys 3,85 1 0,023 56,8 
B1H249 Glucosamine-phosphate N-acetyltransferase 1 Gnpnat1 7,61 1 0,022 20,8 
A0A0G2K7N1  Keratin, type II cytoskeletal 72 Krt72 3,44 0 0,022 60,4 
A0A0H2UI07  Pyruvate kinase  Pklr 9,14 1 0,021 60,4 
Q64573 Liver carboxylesterase 4 - 6,42 2 0,021 62,3 
A0A0G2JY43  Fatty aldehyde dehydrogenase Aldh3a2 4,62 0 0,020 65,4 
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G3V6W6 Proteasome 26S subunit, ATPase 6  Psmc6 3,47 1 0,020 45,8 
A0A0H2UHK2  Membrane-associated progesterone receptor component 1 Pgrmc1 6,31 0 0,018 24,7 
P50398 Rab GDP dissociation inhibitor alpha  Gdi1 4,25 0 0,018 50,5 
A0A096MKG5 NAD kinase 2, mitochondrial  Nadk2 3,11 0 0,018 50,7 
Q58FK9 Kynurenine--oxoglutarate transaminase 3 Kyat3 3,96 0 0,018 51,0 
Q01579 Glutathione S-transferase theta-1  Gstt1 5 1 0,017 27,5 
P04639 Apolipoprotein A-I  Apoa1 5,02 1 0,015 30,1 
B3DMA2 Acyl-CoA dehydrogenase family member 11 Acad11 3,34 2 0,015 87,4 
P16303 Carboxylesterase 1D Ces1d 5,13 0 0,014 62,1 
G3V728 4-nitrophenylphosphatase domain and non-neuronal Nipsnap1 4,93 1 0,014 33,3 
P35565 Calnexin Canx 2,71 1 0,013 67,3 
B1H250 Glycine-N-acyltransferase-like 1 Glyatl1 4,73 1 0,013 34,0 
P50237 Sulfotransferase 1C1  Sult1c1 5,26 0 0,013 35,8 
A0A0G2JUD2 Secretion-associated, Ras-related GTPase 1A Sar1a 7,19 0 0,013 34,5 
Q63120 Canalicular multispecific organic anion transporter 1 Abcc2 2,6 2 0,013 173,4 
P19945 60S acidic ribosomal protein P0  Rplp0 6,94 1 0,013 34,2 
D3ZB81 Solute carrier family 25 member 31 Slc25a31 3,75 0 0,012 35,2 
M0R4N4 Dehydrogenase/reductase (SDR family) member 7-like 1 Dhrs7l1 6,17 0 0,012 36,4 
A0A0G2QC06  Serotransferrin Tf 1,53 0 0,012 107,4 
P29266 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase, mitochondrial Hibadh 4,78 1 0,012 35,3 
A7VJC2 Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1  Hnrnpa2b1 4,53 0 0,011 37,5 
P07896 Peroxisomal bifunctional enzyme  Ehhadh 2,08 1 0,011 78,7 
D4A264 Zinc-binding alcohol dehydrogenase, domain-containing Zadh2 3,98 1 0,011 40,5 
Q5VLR5 BWK4 (Endoplasmic reticulum protein 44)  Erp44 3,45 1 0,010 46,9 
P05197 Elongation factor 2 (EF-2) Eef2 1,63 1 0,009 95,3 
G3V6C2 Homogentisate 1, 2-dioxygenase  Hgd 2,7 1 0,009 49,9 
Q9R064 Golgi reassembly-stacking protein 2 Gorasp2 2,64 0 0,009 47,2 
F1LR47 Cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 6, Cyp2c6v1 3,27 0 0,008 56,1 
P50554 4-aminobutyrate aminotransferase, mitochondrial Abat 3 1 0,008 56,5 
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Q5U3Z7 Serine hydroxymethyltransferase  Shmt2 3,57 1 0,008 55,8 
Q5M964 Fumarate hydratase 1 Fh 3,55 0 0,008 54,5 
Q4V8I9 UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase  Ugp2 3,54 0 0,008 57,0 
A0JPP8 Coiled-coil domain-containing protein 61 Ccdc61 2,73 1 0,008 57,7 
Q68G19 UDP-glucuronosyltransferase  Ugt2b35 3,58 0 0,008 61,0 
A0A0G2K3G0 Histidine-rich glycoprotein  Hrg 2,99 0 0,007 60,4 
G3V888 ATP-citrate synthase  Acly 1 0 0,007 120,8 
Q6UPE0 Choline dehydrogenase, mitochondrial Chdh 2 1 0,007 66,4 
P38659 Protein disulfide-isomerase A4  Pdia4 2,95 0 0,006 72,7 
Q920L2 Succinate dehydrogenase [ubiquinone]  Sdha 2,13 1 0,006 71,6 
A0A0G2K532  Leucine-rich repeat and fibronectin type-III domain- Lrfn5 2,36 0 0,006 79,3 
F1LRY5 RCG45398 (Sarcosine dehydrogenase, mitochondrial) Sardh 1,52 0 0,004 101,4 
P11442 Clathrin heavy chain 1 Cltc 0,72 0 0,002 191,6 
A0A0G2JZP7 SPG11, spatacsin vesicle-trafficking-associated Spg11 0,77 0 0,002 277,8 
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