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Mecanismos de catálise enzimática
 As enzimas usam VÁRIAS estratégias catalíticas, EM CONJUNTO,
para fornecerem um novo caminho para a Reação Química.
 Muitas reações enzimáticas envolvem intermediários;
O conhecimento dos mecanismos da reação não-enzimática (com ou sem catálise química)
é o primeiro passo para avaliar o mecanismo da reação enzimática.
Uma enzima liga o(s) substrato(s) formando o complexo ES para:

1- Orientar;
2- Aproximar;
3- Fixar;
4- Tencionar ligações;
5- Polarizar ligações;
6- Agir como ácidos e bases;
7- Estabilizar o ET.

 Mecanismos gerais de catálise enzimática
Relacionadas com as propriedades físicas dos sítios ativos
 Efeitos de proximidade
- Permite interações entre os substratos e grupos especiais para a reação
- Aumento de velocidade em um fator de ~ 5 vezes
 Efeitos de orientação
- Permite sobreposição de orbitais eletrônicos
- Aumento de velocidade em um fator de ~ 100 vezes

Orientação
Produtiva

Orientação
Não-produtiva

 Mecanismos gerais de catálise enzimática
Relacionadas com as propriedades físicas dos sítios ativos

 Efeitos de fixação
Devido as características do sítio ativo/enzima
- Suspende movimentos de translação e rotação dos substratos
- Aumenta o tempo de vida na Orientação e na Proximidade adequada
- Aumento na Velocidade da reação em um fator de até 107 vezes

 Alto custo Entrópico (ΔS < 0)  parcialmente compensado pela Entalpia de ligação,
pela expulsão de água do sítio ativo e pela dessolvatação do substrato.

 Catálise por Tensionamento
 As enzimas tencionam as estruturas para quebrar/formar ligações
“as enzimas que ligam preferencialmente a estrutura do estado de transição
aumentam a concentração de tal estado e, portanto, aumentam a
velocidade da reação de forma proporcional”.
 Ligação preferencial ao Estado de Transição da reação
 A torção mecânica imposta pelas enzimas aos substratos facilita que estes atinjam o
estado de transição
- Mecanismo de mesa de estiramento (equipamento de tortura medieval)
Ex: Reação da Prolina-Racemase

Pyrrole-2-carboxilate acid

 Catálise Ácido-base
 A transferência parcial de prótons entre o substrato e enzima reduz a ΔG‡.
- Catálise ácido geral  um grupo ácido doa um próton para o substrato
- Catálise base geral  um grupo básico aceita um próton do substrato
- Participação de aminoácidos ionizados: Lys, His, Arg, Asp, Glu, Cys, Ser, Thr e Tyr.

Não Catalisada

Catálise Ácido geral

Catálise Base geral

 Catálise Ácido-base
 A atividade enzimática tem grande dependência do pH.
1) Influência na ligação do substrato no sítio ativo;
2) Estado de ionização de resíduos catalíticos;
3) Estado de ionização do substrato;
4) Estrutura 3D da enzima.

Curva de Atividade (V0) versus pH

 Reflete estado de ionização específico de
resíduos envolvidos na catálise;
 Ajuda a identificar os resíduos envolvidos na
catálise ácido-base;
-

Depende do microambiente
- Estado nativo da enzima

OBS: deve-se comparar com uma sonda estrutural

 Catálise ácido-base
 Os sítios ativos dispõem aminoácidos carregados próximos
- Microambiente hidrófobo e interações podem alterar o pKa dos radicais ionizáveis
 Catálise ácido-base em concerto
- Participação simultânea de um ácido e de uma base
 Mecanismo da RNAse A

RNAse A

RNA

 Catálise ácido-base
 Mecanismo da RNAse A
- Dependência da V em função do pH  pKas de 5,4 e 6,4  Histidina
- Isolamento de nucleotídeos 2’,3’-cíclicos  Intermediários da reação

Intermediário

 Catálise Covalente ou nucleofílica
 Formação transitória de uma ligação covalente entre catalisador-substrato
 Envolve um grupo nucleófílo ativado  formado por catálise ácido-base
 Ocorre em 3 etapas:
1) Reação nucleofílica catalisador-substrato;
2) Retirada de elétrons pelo catalisador eletrostático;
3) Eliminação do catalisador  reverso do estágio 1.
Acetoacetato
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 Catálise Covalente ou nucleofílica
 Nucleofilicidade depende da basicidade
 O Catalisador deve ser um bom grupo abandonador

Bom grupo
abandonador
 Formação depende da catálise ácido geral

 Catálise eletrostática
- Depende do microambiente do Sítio Ativo
 Hiper-polarização das interações eletrostáticas
 Modulação do pKa de grupos Ácido-base
 Estabilizam intermediários carregados

 Catálise por íons metálicos
 Metalo-enzimas: Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Mn2+, Mg2+ e Co2+.
Obs: Enzimas inibidas por EDTA (Ácido Etileno-diamino-tetraacético)
- Orientação do substrato

- Reações de óxido-redução

- Estabilizam intermediários carregados
- Ativam grupos Nucleófílos  HO-

 Catálise por íons metálicos
Mecanismo da Enolase  Participação de Mg2+

