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Resumo 

Calicreína 2 humana (KLK2) é uma serino protease tripsina-símile expressa em altas 

concentrações na próstata, cuja função (fisio) patológica não é conhecida. De acordo 

com a literatura, os níveis de KLK2 estão aumentados em tumores de próstata e alguns 

autores cogitam que a enzima seja um marcador mais eficaz que o PSA para 

problemas prostáticos. Dados de cinética enzimática demonstraram os aminoácidos 

que possibilitam maior eficiência catalítica da KLK2 nas posições analisadas (P3 a P2`) 

formam as sequências AFRIF, AFRVF, AYRIF, AYRVF. Análise no banco de dados de 

comparação de sequências BLAST demonstrou que os referidos peptídeos estão 

presentes em proteínas que, de acordo com a literatura, estão relacionadas com o 

combate ao crescimento do tumor, tais como: receptor de prostaglandina D2, receptor 

de IL-10, C3 e C5 complemento, intelectina, IL-12, IL-27, receptor do ácido 

lisofosfatídico e antagonista do receptor de IL-1. Análise da literatura demonstra que 

estas proteínas estão envolvidas em impedir ou combater a progressão tumoral. Estes 

dados nos fornecem uma pista sobre o possível papel da KLK2 no câncer de próstata.  

 

Introdução 

Calicreína 2 humana (KLK2) é uma serino protease tripsina-símile cuja função (fisio) 

patológica não é totalmente conhecida.  

O uso de peptídeos FRET contendo uma sonda fluorescente (Abz) e uma sonda 

“apagadora” (Eddnp) tem se mostrado uma ferramenta eficiente na identificação de 

possíveis substratos para as enzimas proteolíticas. Dados dos autores, ainda não 

publicados, permitem identificar os aminoácidos que possibilitam mais alta eficiência 

catalítica em cada uma das posições testadas (P3 a P2`) para a KLK2.  

As sequências formadas a partir destes dados são Abz-AFRIF-Eddnp, Abz-AFRVF-

Eddnp, Abz-AYRIF-Eddnp e Abz-AYRVF-Eddnp. Análises destas sequências no banco 

de dados de comparação de sequências BLAST demonstram que as sequências 

identificadas são encontradas em receptor de prostaglandina D2, intelectina, 

antagonista do receptor de IL-1, IL-12, IL-27, C5 complemento e IL-10. 

Em conjunto, estes dados sugerem que a KLK2 possa estar envolvida na progressão 

do tumor ao impedir a ação de proteínas que impedem o crescimento tumoral.  



Objetivos 

Demonstrar que o uso combinado da cinética enzimática utilizando peptídeos FRET 

com a ferramenta de comparação de sequências BLAST permite determinar os 

prováveis substratos (fisio) patológicos de enzimas proteolíticas; no caso específico 

deste trabalho, da calicreína 2 humana (KLK2) no câncer de próstata.  

 

Metodologia 

Bibliotecas de peptídeos FRET foram sintetizadas a partir da sequência original      

(Abz-KLRSSKQ-Eddnp) na qual foram realizadas substituições dos aminoácidos 

presentes nas posições P3 (Abz-XLRSSKQ-Eddnp), P2 (Abz-KXRSSKQ-Eddnp),       

P1 (Abz-KLXSSKQ-Eddnp), P1`(Abz-KLRXSKQ-Eddnp) e P2`(Abz-KLRSXKQ-Eddnp).  

Os peptídeos foram incubados com calicreína 2 humana (KLK2) por 30 segundos em 

fluorímetro Hitachi nas concentrações de 0,1 uM a 10 uM. A partir destes dados foram 

obtidas as curvas de Michaelis-Mentem, a partir da qual se obtive os dados de Kcat, Km 

e Kcat/Km.  

Análise dos dados de Kcat/Km das substituições testadas demonstrou que as 

sequências formadas a partir dos melhores substituintes são: AFRIF, AFRVF, AYRIF e 

AYRVF.  

As sequências identificadas foram analisadas contra o banco de dados de comparação 

de sequências BLAST para identificação das proteínas que os contêm. Os critérios de 

exclusão desta procura foram: proteínas humanas secretadas ou receptores de 

membranas. Em ambos os casos, somente forma aceitas as proteínas que tenham 

papel relevante no câncer.  

 

Resultados Preliminares 

Análise da literatura demonstra que prostaglandina D2, intelectina, antagonista do 

receptor de IL-1, IL-12, IL-17D e ácido lisofosfatídico impedem o crescimento do tumor 

de próstata. Proteínas do sistema complemento ajudam o sistema imunológico a 

combater os tumores. IL-10 impede a produção de MMP-2 , uma metalo protease de 

matriz essencial para que o tumor migre da próstata para outros tecidos. Além disto, IL-

10 estimula a produção do inibidor de metalo proteases de matriz, TIMP-1.  



Desenvolvimento 

A identificação, in silico, de possíveis substratos da KLK2 precisa ser confirmada, numa 

etapa posterior, pela incubação da enzima com os possíveis substratos ou ainda, por 

ensaios em culturas de células. A determinação dos níveis de KLK2 em pacientes 

saudáveis e nas diferentes fases da doença permitiria identificarmos se a enzima 

poderia ou não ser utilizada como um possível marcador da doença. A identificação de 

um possível inibidor abre possibilidade para a criação de um futuro fármaco, se 

confirmado o papel relevante desta enzima tal como sugerido pelos dados deste 

trabalho.  
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