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Resumo
A análise da enzima creatina quinase (CK) e da isoenzima CK-MB está prevista no plano de ensino da Disciplina
de Bioquímica para o curso de Medicina. O intuito é ilustrar o tema de metabolismo energético anaeróbico e relaci onar com casos clínicos de alterações do tecido cardíaco e infarto agudo do miocárdio. Com o uso de ferramentas
acessíveis, como os programas Paint e PowerPoint, o tema foi desenvolvido de forma remota, utilizando simulações para demonstrar as etapas dos experimentos. O material foi apresentado aos alunos e disponibilizado na forma de vídeo. A apresentação e discussão do tema no formato virtual foi bem aceita pelos alunos, embora tenham
relatado a importância das aulas presenciais para a formação médica.
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Abstract
The analysis of the enzyme creatine kinase (CK) and the isoenzyme CK-MB is foreseen in the teaching plan of the
Biochemistry discipline for the course of Medicine. The goal is to illustrate the topic of anaerobic energy metabolism
and relate it to clinical cases of cardiac tissue changes and acute myocardial infarction. Using accessible tools,
such as the Paint and PowerPoint softwares, the theme was developed remotely, using simulations to demonstrate
the stages of the experiments. The material was presented to students and made available as a video. The
presentation and discussion of the topic in the virtual format was well accepted by the students, although they
reported the importance of face-to-face classes for medical training.
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Ficha da aula
Título

Análise da atividade da enzima creatina quinase e da isoenzima CK-MB –
Simulação para ensino remoto

Tipo

Teórica ( )

Prática ( x )

Público-alvo

Alunos de Cursos de Medicina

Disciplinas
correlatas

Bioquímica Geral e Bioquímica aplicada à Área Médica

Objetivos
educacionais

Estudo da atividade da enzima creatina quinase e da isoenzima CK-MB

Justificativa

O estudo do tema possibilitará:
 Ilustrar e aprofundar conhecimentos teóricos relacionados ao metabolismo
energético anaeróbico e alático;
 Identificar os marcadores bioquímicos plasmáticos para diagnosticar e
acompanhar o tratamento de alterações cardíacas, em especial do infarto
agudo do miocárdio;
 Relacionar os resultados das análises com casos clínicos;
 Compreender como os exames clínicos bioquímicos são realizados;
 Desenvolver a percepção das possibilidades de ocorrência de erros técnicos
que poderão ocasionar falsos resultados nos exames;
 Desenvolver habilidades no manuseio dos instrumentos utilizados em
laboratório de bioquímica.

Conteúdos
trabalhados

Metabolismo anaeróbico muscular
Alterações celulares em hipóxia
Marcadores plasmáticos do Infarto Agudo do Miocárdio

Duração

3 horas/aula

Materiais
usados

Programa de computador Paint e PowerPoint para a aula na forma remota.
Materiais necessários para a aula presencial:
Padrão da enzima creatina quinase para a análise controle;
Amostra de soro ou plasma sanguíneo;
Reativos específicos para análise enzimática colorimétrica de CK e CK-MB;
Tubos de ensaio, pipetas, banho-maria a 37 ºC, espectrofotômetro para leitura
de absorbância na faixa de 365 nm.

Links

https://youtu.be/ZN8LXs22I7M
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1 Introdução
O ensino de Bioquímica nos cursos de Medicina é muito importante para preparar
os futuros médicos para situações que encontrarão em suas carreiras. A análise dos
componentes celulares é uma grande aliada para o diagnóstico de diversas doenças.
As aulas práticas de Bioquímica são normalmente realizadas em laboratórios
específicos e desenvolvidas com temas previamente estudados na teoria. No entanto, em
2020, em meio ao isolamento social, foi necessário o uso de novas ferramentas para dar
continuidade ao ensino prático da disciplina. Em relato anterior mostramos que com o uso
de métodos simples, com ferramentas acessíveis como os programas Paint e PowerPoint,
foi possível realizar aula prática com simulação esquemática de experimentos para o
ensino das moléculas de carboidratos. A temática anterior é extremamente genérica na
Bioquímica e ministrada em diferentes cursos; no entanto, as aulas práticas simuladas
também possibilitaram o ensino de processos relacionados com a Medicina. Assim, foram
realizadas simulações online para o estudo experimental da atividade da enzima creatina
quinase (CK, EC 2.7.3.2) e da isoenzima CK-MB a fim de exemplificar e contextualizar a
Bioquímica com casos clínicos.
A CK participa na homeostase energética das células. A molécula é constituída de
dois dímeros (M e B), formando três isoenzimas citosólicas, duas homodímeras (CK-BB e
CK-MM) e uma heterodímera (CK-MB) [1-6]. Essas apresentam diferentes atividades nos
tecidos e caracterizam alterações celulares específicas [3-6]. Lesão no tecido cerebral é
evidenciada pelo aumento de CK-BB plasmática; enquanto, em lesão no músculo
cardíaco, a isoenzima prevalente é a CK-MB [3-6].
Nas aulas de Bioquímica para o curso de Medicina, a análise experimental da CK
e da CK-MB foi muito importante para que, mesmo durante o isolamento social, os alunos
pudessem compreender como os resultados laboratoriais são obtidos e a relação com
parâmetros que possibilitam o diagnóstico e o acompanhamento do infarto do miocárdio
[7-11].
Os alunos relataram que a experiência foi muito enriquecedora. Além disso,
embora acreditem que as aulas presenciais sejam de grande importância e indispensável
para a formação médica, concluíram que o uso dessas ferramentas online foi essencial
para dar continuidade ao curso.
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2 Análise da atividade da enzima CK e da isoenzima CK-MB
2.1 Fundamentos teóricos
A atividade da CK e da CK-MB foi verificada analisando o aumento de absorbância
decorrente do NADPH, formado por meio das reações demonstradas abaixo [3,12]. O
acréscimo de um anticorpo inibidor da subunidade M permite analisar apenas a atividade
do monômero CK-B e relacionar com a atividade da CK-MB [3,13].

O processo foi realizado, de forma comparativa, na amostra de soro do paciente e
numa enzima padrão, com atividade enzimática previamente estabelecida.
2.2 Procedimentos experimentais e resultados
A atividade da CK [12] e da CK-MB [13] foram determinadas conforme esquemas
representados na figura 1.
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Figura 1 – Análise da atividade da enzima CK (A) e da isoenzima CK-MB (B)

2 Interpretação dos resultados:
Os resultados, interpretados conforme Figura 2, indicaram que a amostra de soro
tem grande probabilidade de ser originária de um indivíduo com diagnóstico de Infarto agudo do miocárdio (IAM).

Figura 2 – Interpretação dos resultados para avaliação do IAM
Fonte: Adaptado de CK-MB Liqueform [13]
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