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RESUMO 

 

Estudos indicam que vários componentes medicinais foram isolados de 
vegetais, os quais apresentam atividades antibacterianas, antifúngicas, 
antitumorais e anti-inflamatórias. Sepse é caracterizada por uma inflamação 
sistêmica que tem como conseqüência a produção exarcebada de mediadores 
inflamatórios, pela excessiva ativação de células inflamatórias e coagulação 
intravascular disseminada (CIVD), na qual a elastase neutrofílica humana 
exerce um papel importante na sua patogênese. Diversos estudos 
epidemiológicos sugerem que componentes de vegetais, especialmente de 
leguminosas, podem desempenhar um papel benéfico na redução da 
incidência de diferentes tipos de câncer. Um inibidor de quimotripsina do tipo 
Kunitz (Varela, 2010) foi purificado de sementes de Erythrina velutina 
(Mulungu) por fracionamento com sulfato de amônio, cromatografias de 
afinidade em Tripsina-Sepharose e Quimotripsina-Sepharose e cromatografia 
de troca iônica em Resource Q 1 mL (GE Healthcare), em sistema 
FPLC/AKTA. O inibidor, denominado  EvCI, apresentou uma massa molecular 
de 17 kDa, determinada por SDS-PAGE. A proteína purificada foi capaz de 
inibir a elastase de neutrófilos humanos (ENH), apresentando um IC50 de 3,12 
nM. O EvCI foi capaz de inibir ambas as vias de liberação de ENH estimuladas 
por PAF e fMLP (75,6% e 65%, respectivamente). O inibidor também inibiu a 
migração leucocitária em camundongos sépticos em cerca de 87% e prolongou 
o tempo de coagulação com inibição do fator Xa.  EvCI não apresentou 
atividade hemolítica nem citotóxica. EvCI apresentou um efeito antiproliferativo 
seletivo para linhagens de células HepG2 com IC50 de 0,5 µg /mL. Estes 
resultados sugerem o EvCI como uma molécula antagonista dos receptores 
PAF/fMLP e um potencial emprego no combate a distúrbios relacionados a 
inflamação, coagulação intravascular disseminada (CIVD) e cancer.  
 

Palavras chave: Mulungu; elastase neutrofílica humana; sepcemia; inflamação; 

coagulação; cancer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Studies indicate that several components were isolated from medicinal plants, 
which have antibacterial, antifungal, antitumor and anti-inflammatory properties. 
Sepsis is characterized by a systemic inflammation which leads to the 
production of inflammatory mediators exacerbated by excessive activation of 
inflammatory cells and disseminated intravascular coagulation (DIC), in which 
the human neutrophil elastase plays an important role in its pathogenesis. 
Several epidemiological studies suggest that components of plants, especially 
legumes, can play a beneficial role in reducing the incidence of different 
cancers. A chymotrypsin inhibitor of Kunitz (Varela, 2010) was purified from 
seeds of Erythrina velutina (Mulungu) by fractionation with ammonium sulfate, 
affinity chromatography on Trypsin-Sepharose, Chymotrypsin-Sepharose and 
ion exchange chromatography on Resource Q 1 ml (GE Healthcare) in system 
FPLC / AKTA. The inhibitor, called EvCI, had a molecular mass of 17 kDa 
determined by SDS-PAGE. The purified protein was able to inhibit human 
neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 3.12 nM. The EvCI was able to inhibit 
both pathways of HNE release stimulated by PAF and fMLP (75.6% and 65% 
respectively). The inhibitor also inhibited leukocyte migration in septic mice 
about 87% and prolonged the time of coagulation and inhibition factor Xa. EvCI 
showed neither hemolytic activity nor cytotoxicity. EvCI showed a selective 
antiproliferative effect to HepG2 cell lines with IC50 of 0.5 micrograms per 
milliliter. These results suggest EvCI as a molecule antagonist of PAF / fMLP 
and a potential use in fighting inflammation related disorders, disseminated 
intravascular coagulation (DIC) and cancer. 
 

Keywords: Mulungu; human neutrophil elastase; sepsis; inflammation; 

coagulation; cancer. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Erythrina veluntina 

 

Existem mais de 100 espécies de plantas do gênero Erythrina nos trópicos. 

Espécies de Erythrina são conhecidas por produzirem alcalóides flavonóides e 

terpenos (Mckee, 1997; Garcia, 1998). Ensaios farmacológicos executados com 

alcalóides de Erythrina americana mostraram efeitos anticonvulsivo, hipnótico e 

analgésico. (Aguilar 2000). As espécies Erythrina glauca e Erythrina lysistemon 

possuem atividade antiviral e antibacteriana (Mckee 1997 rabe e staden 1997). 

Ademais efeitos analgésicos e anti-inflamatórios foram observados em extrato 

aquoso da casca de Erythrina senegalensis (Onah 2000). 

Quanto a proteínas bioativas, vários inibidores de proteinase serínicas de 

sementes de Erythrina foram isolados e caracterizados em termos de suas 

atividades para várias proteinases. (Joubert et al, 1981 e Joubrt et al, 1987). Entre 

esses ECI inibidor de quimotripsina, ETIa inibidor de tripsina e EBI inibidor 

Bowman-birk de Erythrina variegata. Quatro inibidores também foram purificados 

de Erythrina caffra, sendo um específico para tripsina, um específico para 

quimotripsina e dois que inibem tanto tripsina como quimotripsina. (Joubrt, 1982 

(A). Nas espécies Erythina acanthocarpa e Erythina latissima foram purificados 

dois inibidores em cada uma, um específico para tripsina e outro específico para 

quimotripsina (Joubert, 1982 (B), Joubrt et al, 1981).  

Erythrina velutina é uma planta arbórea da família Fabaceae, subfamília 

Papillionoideae (Figura 1). É distribuída desde o Ceará até Minas Gerais, 

principalmente em áreas de caatinga, no Rio de Janeiro e em São Paulo. É 

conhecida popularmente como mulungu, suína, canivete e corticeira. Possui 

vários sinônimos botânicos: Corallodendron velutinum (Wild) Kunte,s Erythrina 

acueatissina Desf., Erythrina splendida Diels, Chirocalyx velutina Walp. 
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Figura 1: Erythrina velutina. (A) Árvore. (B) Sementes. 

 

1.2 Proteases 

 

Proteases, também denominadas peptidases (EC 3.4), são enzimas 

proteolíticas que catalisam a clivagem hidrolítica da ligação peptídica presente 

em proteínas e polipeptídeos, resultando em peptídeos menores ou 

aminoácidos (Neurath, 1993). 

As proteases, que representam aproximadamente 2% do número total 

de proteínas em todos os tipos de organismos (Barrett et al., 2001), são 

enzimas que participam de diversos processos biológicos, como a liberação de 

peptídeos biologicamente ativos, atuando na coagulação sangüínea (Jackson, 

Nemerson, 1980), na fibrinólise (Collen et al., 1986), na cascata do 

complemento (Perkins, Smith, 1993), na apoptose (Nunes et al., 2005), no 

processamento de proteínas após a sua síntese (Richter et al., 1998); sendo 

também identificadas como importantes fatores no desenvolvimento de 

inúmeras doenças humanas. 

Diante das inúmeras funções em processos biológicos pressupõe-se 

uma grande variedade dessas proteases. Vale ressaltar que são três os 

A 
B 
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critérios empregados para a classificação das proteases: o tipo da reação 

catalisada, a natureza química do sítio catalítico e a linha de evolução definida 

pela estrutura das enzimas (Rawlings et al., 2004). 

De acordo com a reação catalisada, as enzimas proteolíticas estão 

divididas em dois grupos: as exopeptidases, que clivam um ou poucos resíduos 

de aminoácidos da extremidade N- ou C- terminal e as endopeptidases, que 

atuam em ligações internas de cadeias polipeptídicas, hidrolisando substratos 

peptídicos. Em relação à nomenclatura, o termo ―proteinases‖ refere-se apenas 

às endopeptidases, enquanto que ―proteases‖ e ―peptidases‖ incluem, além das 

endopeptidases, as exopeptidases (Barrett, 1997). 

Com base no mecanismo catalítico, as proteases estão divididas em 

famílias que recebem uma denominação relacionada à característica de seu 

sítio catalítico, sendo as principais: as serinoproteases, aspartilproteases, 

cisteinoproteases, metaloproteases, e proteases multifuncionais (Polgár, 2005). 

De acordo com a linha de evolução, as famílias das enzimas são 

subdivididas em clãs, termo usado para descrever um grupo de famílias de 

proteases que evoluíram de um único ancestral, mas que divergiram durante a 

evolução. A similaridade da estrutura tridimensional é uma evidência clara da 

relação entre clã e família, mas esta relação pode ser revelada também por 

meio da disposição dos resíduos de aminoácidos da cadeia polipeptídica que 

em parte da catálise, mesmo que essa sequência tenha similaridade limitada 

(Barrett, 1997). 

As famílias das serinoproteases representam o grupo das enzimas 

proteolíticas mais bem estudado e caracterizado (Hedstrom, 2002; Gettins, 

2002) e são assim denominadas devido à presença de um resíduo nucleofílico 

de serina no seu sítio ativo. O sítio ativo é formado por uma tríade catalítica 

representada pelos resíduos de Ser195, His57 Asp102 (a numeração é 

baseada na posição dos resíduos de quimotripsina). No entanto, em trabalhos 

recentes, foram descritas novas tríades catalíticas para serinoproteases e até 

mesmo díades, que incluem Ser-His-Glu, Ser-Lys/His, His-Ser-His (Hedstrom, 

2002). Quase um terço de todas as proteases podem ser classificadas como 

serinoproteases (Gettins, 2002). São exemplos clássicos dessa família de 
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proteases: a tripsina, a quimotripsina, a elastase, a trombina, a plasmina e as 

calicreínas (Kraut, 1977). 

Dentre as serinoproteases mais bem estudadas estão a tripsina, a 

quimotripsina e a elastase, que parecem ter evoluído de um ancestral comum, 

por apresentarem semelhanças na estrutura e mecanismo de reação. In vivo, 

essas enzimas clivam cadeias de polipeptídeos longos em peptídeos menores, 

nos quais as exopeptidases poderão, então, agir, gerando aminoácidos, o 

produto final da degradação das proteínas (Lawrence, Koundal, 2002). Essas 

três serinoproteases são diferenciadas baseando-se em suas especificidades. 

A tripsina cliva especificamente a porção C-terminal de resíduos de cadeia 

lateral básica (Lys e Arg), a quimotripsina prefere clivar a porção C-terminal de 

resíduos de cadeias laterais grandes e hidrofóbicas (Phe, Tyr e Leu) e a 

elastase, a porção C-terminal de resíduos de cadeias laterais pequenas e 

hidrofóbicas (Ala, Val, Ser e Cys) (Ryan, 1990; Lawrence, Koundal, 2002; 

Korkmaz, 2007). 

O mecanismo de ação das serinoproteases é baseado na transferência 

de um grupo acil de um substrato para um grupo funcional da enzima. Os dois 

passos básicos de catálise por este grupo de enzimas, também mostrado na 

Figura 1, incluem (a) a formação de um éster entre o átomo de oxigênio e o 

grupo acil do substrato, produzindo um intermediário tetraédrico e liberando a 

parte amino do substrato; e (b) o ataque da água ao intermediário acil-enzima, 

que promove a quebra e liberação o produto acídico e retomando a forma 

original da enzima. (Antão e Malcata, 2005). 

Essas proteases estão presentes em importantes processos fisiológicos 

como digestão, proliferação e diferenciação celular, inflamação, reabsorção 

óssea, coagulação sanguínea (Powers, 2002) e respostas imunes, como 

fatores do complemento B, C e D (Sim, Tsiftsoglou, 2004). 
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Figura 2: Mecanismo da reação catalisada por serinoproteases. Clivagem hidrolítica de 

cadeia polipeptídica. Fonte: Antão; Malcata, 2005. 

 

 

 

1.3 Inibidores de enzimas proteolíticas 

 

Uma proteólise descontrolada e indesejada pode conduzir a muitos 

estados de enfermidade, incluindo enfisema, derrame cerebral, câncer, mal de 

Alzheimer, inflamação e artrite (Powers, 2002). Além disso, a maioria das 

proteases é potencialmente prejudicial ao seu ambiente natural (Bode; Huber, 

2000) e, para limitar esses danos, tais moléculas devem ser estritamente 

controladas. O controle da atividade proteolítica se dá: (1) pela biossíntese 

destas enzimas sob a forma de precursores inativos, denominados zimogênios, 
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cuja ativação dependerá de uma proteólise ou remoção de aminoácidos na 

porção N-terminal da molécula precursora; (2) pela regulação da 

expressão/secreção; (3) pelo bloqueio total ou diminuição da atividade 

catalítica sobre um determinado substrato através de moléculas denominadas 

inibidores, que formam um complexo estequiométrico com a protease. Desta 

forma, os inibidores de proteases têm um potencial considerável para 

intervenção terapêutica numa variedade de moléstias (Powers, 2002). Devido à 

sua função de regulação das atividades proteolíticas, os inibidores de 

proteases são importantes na proteção de fluidos e tecidos, tais como soro 

sanguíneo, células pancreáticas e tecidos de reserva de plantas, contra sua 

degradação por proteólise (Ryan, 1990). 

Inibidores de enzimas hidrolíticas são proteínas glicosiladas ou não 

(Cavalcanti et al., 2002; Azarkan et al., 2006), que ocorrem naturalmente em 

animais, microorganismos e plantas (Neurath, 1989; Ryan, 1990; Brzin e Kidric, 

1995). Em vegetais superiores, os inibidores de proteinases foram isolados e 

purificados de diferentes espécies de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Entre 

as monocotiledôneas, as investigações foram dirigidas particularmente para os 

vegetais da família das gramíneas, atualmente denominada família Poaceae, 

tendo como principais representantes: arroz, cevada, milho, trigo, centeio e 

sorgo. Entre as dicotiledôneas, a família das solanáceas, representada pelo 

tomate, batata e tabaco, e a família das leguminosas (ou família Fabaceae), 

representada pelos feijões, soja e ervilha, têm recebido especial atenção. 

(Brzin e Kidric, 1995; Schuler et al., 1998; Richardson, 1991). 

Em diferentes tecidos e órgãos vegetais foram detectados, isolados e 

purificados inibidores de proteinases, como em polpa de frutas (Araújo et al., 

2004), raízes, caules, folhas e, particularmente, em tubérculos e sementes 

(Brzin e Kidric, 1995; Gomes et al., 2005; Oliveira et al., 2007). Estes últimos 

tecidos são ricas fontes de inibidores, correspondendo de 1 a 10% do total de 

proteínas (Ussuf; Laxmi; Mitra, 2001). Os níveis desses inibidores nos vegetais 

são variáveis e dependem do estágio de maturação, da sua localização nos 

tecidos, do tempo de colheita e de armazenamento, como, também, da 

variedade da planta, podendo coexistir diferentes classes de inibidores em um 

único tecido ou órgão (Ryan, 1990; Richardson, 1991; Brzin e Kidric, 1995).  
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O alto teor dos inibidores de proteases nas sementes de muitas 

espécies de plantas tem despertado o interesse quanto a sua função 

fisiológica, sugerindo atuação no armazenamento de nutrientes, ação protetora 

contra o ataque de animais predadores, insetos (Carlini, 2002), e 

microorganismos. 

Em plantas, o possível papel dos inibidores de proteases na sua 

proteção só foi investigado no início de 1947, quando foi observado que larvas 

de certos insetos não se desenvolviam em produtos de sementes de soja e, 

mais tarde, que inibidores de tripsina de soja mostraram toxicidade a outros 

insetos (Lawrence e Koudal, 2000). 

Muitas plantas são induzidas a acumularem proteínas durante uma 

resposta de defesa, em especial certas famílias de proteínas, como as 

hidrolases e os inibidores de protease (Shewry e Lucas, 1997).  

Além de atuarem no mecanismo de defesa contra fungos, insetos e 

outros parasitas (Breiteneder e Radauer, 2004) e como proteínas de reserva, 

os inibidores podem ainda desempenhar funções fisiológicas no controle das 

enzimas proteolíticas durante a dormência e a germinação, prevenindo a 

hidrólise prematura do material de reserva, controlando assim, a mobilização 

de proteínas durante estes períodos (Bronse, 1990; Broadway, 1995). 

 

1.3.1 Inibidores de protease - Classificação 

 

Os inibidores de proteases de plantas são primeiramente classificados 

de acordo com a classe mecanística das enzimas que eles inibem. Dessa 

forma, quatro classes de inibidores de proteinases foram estabelecidas: 

Inibidores de proteinases serinicas, cisteinicas, aspárticas e de metalo-

proteinases, sendo os inibidores de proteinases serinicas os mais estudados 

(Richardson, 1991; Ryan, 1990). Muitos inibidores de proteinases cisteínicas 

também foram caracterizados (Bode e Huber, 1992, 2000; Margis; Reis; Villet, 

1998; Oliveira; Xavier- Filho, Sales, 2003), enquanto os inibidores de metalo-

proteínases e de proteinases aspárticas são os estudados em menor escala. 
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Esses inibidores são agrupados em famílias (Tabela 1), sendo a classe de 

inibidores de proteinases serínicas composta por sete subfamílias e as demais 

compreendem apenas uma família (Bode, Huber, 1992, 2000; Koiwa, Bressan, 

Hesegava, 1997; Margis; Reis; Villet, 1998). Os inibidores de proteinases 

serínicas são agrupados com base na similaridade de sequência primária, 

massa molecular, número de resíduos de cisteína e pontes dissulfeto (Koiwa, 

Bressan, Hesegava, 1997; Richardson, 1991).   

 

TABELA 1. Família de inibidores de proteinases de plantas 

Proteinases Classes de inibidores Famílias de inibidores 

 

 

Serínicas 

 

 

Inibidores de proteases 
serínicas 

Bowman-Birk 

Kunitz 

Batata I 

Batata II 

Superfamília de Cereais 

Taumatina 

Ragi I-2/milho 

Cisteínicas Inibidores de proteinases 
cisteínicas 

Fitocistatinas  

Aspárticas Inibidores de proteinases 
aspárticas 

Inibidores de proteinases      
aspárticas 

Metalo-
proteinases 

Inibidores de metalo-
proteinases 

Inibidores de 
carboxipeptidases A e B 

 

FONTES: Ryan, 1990; Richardson, 1991 
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1.3.2 Inibidores de Serinoproteases 

 

Apesar da grande variedade de famílias de inidores de proteinases 

serínicas, os mais estudados pertencem às famílias Kunitz e Bowman-Birk 

(Araújo et al., 2004; Rittonja et al., 1990; Baudys et al., 1991; Gomes et al., 

2005b; Lawrence, Koundal, 2002; Koiwa, Bressan, Hesegava, 1997; Ussuf; 

Laxmi;  Mitra, 2001). Os estudos são, principalmente, direcionados para 

aqueles encontrados em sementes da família das fabáceas (Norioka et al ., 

1988). Norioka e colaboradores (1988) sugeriram a existência de uma relação 

entre inibidores de proteinases serínicas de fabáceas e a evolução dessas 

plantas. Nesse estudo, foi investigada a presença de inibidores de proteinases 

serínicas da família Bowman-Birk e Kunitz em sementes de 34 espécies de 

leguminosas. Em sementes das subfamílias de leguminosas mais primitivas 

(caesalpinoideae e mimosoideae), foram encontrados principalmente inibidores 

da família Kunitz, no entanto, na subfamília Papilionoideae que é mais recente 

evolutivamente, foram encontrados apenas inibidores da família Bowman-Birk. 

A família Bowman-Birk é a segunda classe de inibidores de proteases 

serínicas mais estudadas e é comumente encontrada em sementes de 

leguminosas. Inibidores do tipo Bowman-Birk foram inicialmente isolados das 

sementes de soja, e posteriormente encontrados em outras plantas, como 

arroz, batata e feijão. Em geral, esses inidores são moléculas de baixo peso 

molecular entre 8 e 10 kDa, de cadeia única, como dois sítios reativos e 

apresentam um padrão característico de 14 resíduos de cisteina, todos 

formando pontes dissulfeto intracadeia (Chaudhary et al., 2008; Prakash et al., 

1996; Richardson, 1991; Scarafoni et al., 2008). Esse arranjo conservado de 

sete pontes dissulfeto desempenha um papel importante na estabilização da 

estrutura tridimensional da molécula (Qi; Song; Chi, 2005; Scarafoni et al., 

2008). 

Os inibidores Bowman-Birk inibem simultaneamente tripsina e 

quimotripsina (Birk, 1985). Recentemente estudos têm demostrado que esses 

inibidores podem desempenhar importantes papeis na cura e/ou prevenção de 

diversas doenças (Scrafoni et al., 2008), podendo vir a ser ferramentas 
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alternativas no tratamento de patologias humanas tais como hemorragia, 

inflamação e câncer ( Chen et al., 2005; Fook et al., 2005; Oliva et al., 2000). 

Os inibidores de Kunitz são proteínas com massa molecular que varia de 

18 a 26 kDa, constituídos por uma ou duas cadeias polipeptídicas, 180 

resíduos de aminoácidos, possuindo baixo conteúdo de pontes dissulfeto 

(Batista et al., 1996; Richardson, 1991) e, em geral, contendo apenas um sítio 

reativo. Devido a este aspecto estrutural, eles são conhecidos como inibidores 

de uma cabeça (―single headed‖) (Richardson, 1991). Em relação a 

especificidade, os membros da família Kunitz possuem maior atividade 

inibitória contra proteases serínicas, principalmente tripsina e quimotripsina. No 

entanto, eles também inibem outras proteases, incluindo a protease aspártica 

Catepsina D e a protease cisteínica papaína (Habib; Fazili, 2007; Oliveira, 

2001). 

Os inibidores do tipo Kunitz podem ser agrupados de acordo com o tipo 

de protease que inibem: inibidores de tripsina, inibidores de quimotripsina, 

inibidores de elastase pancreática e, mais recentemente, inibidores de elastase 

de neutrófilos (Siedle et al., 2003). Apesar de detectada presença de inibidores 

protéicos de elastase em extratos de mais de 30 espécies de vegetais (Hojima, 

Pisano, Cochrane, 1983), a caracterização bioquímica desses inibidores ainda 

não foi bem elucidada, em comparação com inibidores proteicos de tripsina, 

restando apenas indícios sobre sua possível utilização como promissores 

agentes terapêuticos em diversas fisiopatologias de caráter inflamatório, 

coagulação, fibrinólise e câncer. 

 

1.4 Elastase neutrófílica humana (HNE) 

 

 A elastase neutrofílica humana (HNE: EC 3.4.21.37), é uma 

serinoprotease da família das quimotripsinas que é produzida pelos neutrófilos 

polimofonucleares, sendo o principal produto quando estes se encontram 

ativados. Sua atividade depende da tríade catalítica composta por aspartato, 

histidina e serina que estão separados na sequência primária, porém são 
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interpostos juntos no sítio ativo da enzima quando esta se encontra em sua 

estrutura terciária (Korkmaz et al., 2007). 

Essa enzima ocorre naturalmente em grânulos azurófilos ou primários 

dos neutrófilos polimorfonucleares humanos, juntamente com uma gama de 

componentes solúveis ou aderidos a membrana cuja função é o de prevenir 

autotoxicidade, enovelamento incorreto ou retenção das proteínas lá contidas 

(Faurschou e Borregaard, 2003; Korkmaz et al, 2007). Duas outras 

serinoproteinases, homólogas à elastase – proteinase 3 (PR3) e catepsina G 

(CG) – complementam-na. Liou e Campbell (1995) estimaram a presença de 3 

pg da proteína (5,33 mM) por célula, distribuída em 400 grânulos por todo o 

citoplasma. Há quantidade semelhante da PR3 e CG nesses grânulos, mas 

ainda assim, a ENH é a enzima que detém atividade catalítica majoritária sobre 

substratos de importância fisiológica. 

Os neutrófilos polimorfonucleares são células capazes de fagocitar uma 

gama de microorganismos potencialmente patogênicos e os destruir 

intracelularmente com seu arsenal catalítico ou, em casos específicos, liberar o 

conteúdo de seus grânulos no meio extracelular a fim de destruir esses 

patógenos (Witko-Sarsat et al., 2000). A elastase é a principal enzima 

envolvida nesses processos mediados pelos neutrófilos. Dentro dos grânulos 

azurófilos ou nos fagolisossomos, nos quais promove a degradação dentro da 

célula, a atividade catalítica da enzima é controlada e direcionada por fatores 

reguladores físicos e químicos (Travis e Salvesen, 1982; Stuart e Ezekowitz, 

2005), enquanto no meio extracelular, ela irá reagir com qualquer substrato que 

atenda às especificidades do seu sítio catalítico. Consequentemente muitas 

proteínas constitutivas e solúveis do organismo humano são alvos para a 

enzima. Dentre essas estão os componentes da matriz extracelular (colágeno 

tipo III, IV e VI, proteoglicanos, elastina, fibronectina, laminina) (Steadman et al, 

1993; Owen et al, 1997; Rao et al, 1991; Pipoly e Crouch, 1987; Starkey e 

Barret, 1976), mediadores pró-inflamatórios (IL-1β, TNF- α, TNF- β) (Owen et 

al, 1997) e proteínas plasmáticas (fragmentos do sistema complemento, 

imunoglobulinas, fatores da coagulação) (Allen e Tracy, 1995; Turkington et al, 

1991; Taylor et al, 1977; Orr et al, 1979; Owen et al, 1997) (Tabela 2). 
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TABELA 2: Algumas atribuições biológicas relatadas à ENH. 

 

 

 

1.4.1 Patologias relacionadas à disfunção da Elastase de Neutrófilos 

 

A elastase secretada ativamente pelos neutrófilos tem sido associada a 

vários processos patológicos de uma variedade de doenças inflamatórias. Em 

condições fisiológicas normais a enzima é inibida pela α1-antitripsina, α2-

macroglobulina e pelo inibidor de leucoprotease secretória (Shapiro, 1994; 

Finlay, 1999; Shapiro, 2000), que limitam a área de ação da enzima, devido à 

sua ubiquidade (Travis e Salvesen, 1982; Bode et al, 1989), diminuindo assim a 

exposição de tecidos saudáveis e proteínas de vias biológicas importantes à 

degradação desnecessária. Portanto, em condições homeostáticas há um 

balanço ideal entre a enzima e seus inibidores. Entretanto, em alguns estados 

inflamatórios onde ocorre um grande influxo de leucócitos, sendo estes 

ativados por estímulos, tais como peptídeos N-formil bacterianos ou fMLP (N-

formil-metionil-leucil-fenilalanina), PAF (Fator ativador de plaquetas), 

lipopolissacarídeos bacterianos (LPS) e moléculas do sistema complemento, 

há uma exocitose anormal em grande quantidade das enzimas de grânulos 

como a elastase neutrofílica e, em menor escala, catepsina G, granzimas e 

proteinase 3. Além disso, ocorre uma explosão de compostos altamente 

oxidativos provocando um desequilíbrio elastase-inibidores endógenos nessas 

regiões levando a danos teciduais severos (Gadek, Patch,1990; Hiemstra et al., 

Ação bactericida (Jaeschke e Smith, 1997) 

Ativação de linfócitos e plaquetas (Siedle et al, 2003) 

Ativação de proteases (Korkmaz et al, 2007) 

Clivagem de componentes da cascata de coagulação (Allen e Tracy, 1995) 

Clivagem de mediadores inflamatórios (Owen et al, 1997) 

Clivagem de receptores celulares (Bank et al, 1999) 

Degradação de componentes da matriz extracelular (Steadman et al, 1993)  

Inativação de inibidores endógenos (Okada et al, 1998) 

Indução de citocinas e quimiocinas (Nakamura et al, 1992) 
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1993). Com isso, a elastase pode causar degradação anormal de tecidos 

saudáveis o que resulta no desenvolvimento de doenças tais como: choque 

séptico, falência hepática, artrite reumatóide, psoríase, câncer de pele, 

arteriosclerose, glomerulonefrites, rejeição aguda de transplantes, pancreatite 

aguda, expansão e agravamento do processo de carcinogênese, entre outras 

(Doring et al., 1994; Johansson, 2002; Siedle et al., 2003; Rao, Reddy, Cohen, 

1996). 

 

1.5 Inflamação 

 

 Inflamação é um processo fisiológico que ocorre como uma resposta 

natural de muitos organismos multicelulares a uma variedade de agentes 

estranhos a eles, incluindo parasitas, microorganismos patogênicos, 

substâncias químicas tóxicas e danos físicos aos tecidos. O objetivo desse 

processo é sanar o dano que o causou e induzir o reparo, no caso de 

destruição de células e tecidos, por reposição de células sadias oriundas do 

epitélio adjacente (reepitelização), do parênquima (regeneração) ou do estroma 

(cicatrização) (Scott; Bryant; Bidgod, 1999). 

Na ocorrência de anormalidade em um sítio anatômico específico, sinais 

pró-inflamatórios serão emitidos para células de defesa do organismo. Esses 

sinais químicos, ou citocinas, propagam-se em todas as direções, sendo 

transportados, retransmitidos e/ou transduzidos em outros sinais até essas 

células (Barrington et al, 2001; Nakamura et al, 1992; Siedle et al, 2003). Uma 

célula constitutiva importante nesse aspecto é a célula endotelial dos vasos 

sanguíneos. Ela será co-responsável pelo recrutamento e ativação dos 

neutrófilos – e outras células de defesa – presentes na circulação. Tão grande 

é a importância desse fenômeno que estudos mostram que alterações nesses 

processos praticamente eliminam o recrutamento celular (Johnston e  Butcher, 

2002; Barrington et al, 2001; Hogg e Doerschuk, 1995; Cepinskas et al, 1997). 

Uma vez que tenha recebido sinais pró-inflamatórios a célula endotelial sofrerá 

elaboradas modificações intracelulares, apresentando ao final de todo o 

processo moléculas de adesão (integrinas, selectinas e imunoglobulinas) e 

citocinas na sua membrana apical, e modificação do seu citoesqueleto de 
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retração. Isso irá garantir a passagem dos neutrófilos da circulação para fora 

dela através de três etapas bem conhecidas: rolamento, adesão e 

transmigração (Simon et al, 1999; Hogg e  Doerschuk, 1995; Lasky et al, 1992; 

Varki et al, 1997). 

A primeira etapa se inicia com o contato do neutrófilo com as células 

endoteliais. Quando as células endoteliais estão em estado de recrutamento 

neutrofílico – decorrente da ação das citocinas, como Fator de Necrose 

Tumoral α (TNF-α), Interferon-γ (lFN- γ) e Interleucina-1 (IL-1) –  apresentam 

na sua membrana apical moléculas como: CD62P e CD62E (selectina-P e 

selectina-E, respectivamente), lectinas tipo C transmembrana, VCAM-1, 

PECAM-1, ICAM-1, ICAM-2 e ICAM-3, imunoglobulinas específicas para 

integrinas da família β1, β2 e β7 presentes na membrana de neutrófilos (tais 

como CD11/CD18 e VLA-4), sendo exceção a PECAM-1, que se liga a outra 

molécula de PECAM-1, presente na membrana do neutrófilo; Interleucina-8 (IL-

8), fragmento V do sistema complemento ativado (C5a), Fator Ativador de 

Plaquetas (PAF) e resíduos contendo N-formil-metionil-leucil-fenilalanina 

(fMLP), citocinas pró-estimulatórias que induzirão a ativação dos neutrófilos 

(Quehenberger et al, 1993; Hogg e Doerschuk, 1995; Lasky et al, 1992; Varki et 

al, 1997). O rolamento se dá quando as selectinas interagem com seus 

ligantes, gerando interações fracas que são incapazes de aderir firmemente à 

célula com a parede endotelial, mas reduz sua velocidade a ponto de permitir 

interações do neutrófilo com moléculas pró-inflamatórias que a estimularão. 

Nesse ponto ocorre literalmente o rolamento da célula na parede endotelial 

graças a essas interações ―liga-desliga‖ das selectinas (Piker et al., 1991). 

A célula neutrofílica, respondendo aos estímulos apresentados pelo 

endotélio, passará por modificações complexas tais como (i) enrijecimento da 

sua rede intracelular de actina, diminuindo consideravelmente a sua 

deformabilidade e prendendo-a em capilares de fino calibre, (ii) expressão de 

moléculas adesivas mais sensíveis e co-localizadas e (iii) marginalização 

citoplasmática de parte de seus grânulos (Worthen et al, 1989; Inano et al, 

1992; Haribabu et al, 1997; Hogg e Doerschuk, 1995; Lasky et al, 1992; Varki 

et al, 1997). Simon e colaboradores (1999) demonstraram que a própria 

interação da selectina-L (CD62L presente na membrana de neutrófilos) com o 
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endotélio favorece consideravelmente a estimulação do neutrófilo. Tudo isso 

prepara a célula para a segunda etapa. Uma vez reduzida sua velocidade, as 

integrinas de membrana e a imunoglobulina PECAM-1 irão agir para fornecer 

uma ligação mais firme da célula na parede, capaz de levar a sua adesão. 

Após a adesão ocorrerá a transmigração, evento em que o neutrófilo 

atravessará a camada celular endotelial e matriz extracelular posterior (Figura 

3). 

 

 

Figura 3: Esquema das etapas de recrutamento leucocitário. Fonte: Simon, 1999. 

 

Nesse processo de diapedese o neutrófilo promove um intrincado 

processo de ligação de adesinas em projeções citoplasmáticas direcionadas à 

porção baso-lateral do endotélio em concomitante desligamento das ligações 

iniciais. Esse desligamento se deve à ação de constituintes de seus grânulos 

citoplasmáticos, seja na competição pela ligação adesiva (caso da azurocidina, 

que compete pela ligação do CD11b/CD18 a ICAM-1) ou pela degradação 

dessas moléculas (exemplo da elastase) (Cai e Wright, 1996; Champagne et al, 

1998). A ação proteolítica enzimática nesse momento será de suma 

importância na travessia celular dado que várias moléculas se interpõem nesse 

espaço extracelular. Caderinas – proteínas de adesão intercelular de células 

epiteliais – são as primeiras (Carden et al, 1998; Ginzeberg et al, 2001). 

Componentes da matriz extracelular como colágeno, proteoglicanos, elastina, 
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laminina e fibronectina também devem ser ultrapassados por ação catalítica. 

Boa parte dessa ação catalítica é promovida por enzimas dos grânulos 

azurófilos, principalmente a ENH, CG e PR3 (Steadman et al, 1993; Owen et al, 

1997; Rao et al, 1991; Pipoly e Crouch, 1987; Starkey e Barret, 1976). O 

neutrófilo dribla a ação dos inibidores naturais dessas enzimas liberando 

espécies reativas de oxigênio (ROS) no local da inserção, o que inativa os 

inibidores protéicos, e mantendo uma parte dessas enzimas aderidas à sua 

membrana plasmática, com seu sítio ativo voltado para o meio extracelular. 

Esse mecanismo singular permite que a enzima mantenha sua atividade 

catalítica por mais tempo por protegê-la de inibidores (impedimento estérico) 

(Owen et al, 1995).   

Uma vez fora da circulação o neutrófilo continuará a transmigração até o 

foco do estímulo, a favor do gradiente quimiotático (normalmente IL-6, IL-8 e 

Fator Estimulante de Colônias de Granulócitos e Macrófagos ou GM-CSF) 

(Owen et al, 1997). Ao atingir o foco do estímulo pró-inflamatório, o neutrófilo 

irá agir de várias formas para debelar o agente indutor desse estímulo. 

Diretamente promoverá a destruição de microorganismos como bactérias e 

fungos através da fagocitose ou liberação do conteúdo de seus grânulos no 

meio extracelular, causando degradação dos constituintes do patógeno. 

Indiretamente o neutrófilo é responsável pelo estabelecimento da inflamação, 

logo, muito se discute se a inflamação é uma causa para recrutamento dos 

neutrófilos ou consequência de sua ação (Stuart e Ezekowitz, 2005; Faurschou 

e Borregaard, 2003). 

Uma vez exterminado o agente causador da estimulação dos neutrófilos, 

eles poderão entrar na fase de apoptose, onde os corpos apoptóticos 

remanescentes serão fagocitados pelo sistema mononuclear fagocitário, o que 

garante que os produtos tóxicos dos grânulos neutrofílicos não sejam liberados 

na matriz extracelular (Hiemstra,1993). 

Após o processo fagocitário, o ciclo da resposta inflamatória chega ao 

seu fim, em parte devido à meia-vida curta ou a rápida degradação enzimática 

dos mediadores da inflamação (principalmente pelas enzimas elastase, 

trombina e plasmina), produção de citocinas anti-inflamatórias como TGF-β 

(secretado por macrófagos e outras células), inibição da liberação de TNF-α 
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pelos macrófagos, mudança nos derivados da lipoxigenase, de leucotrienos 

para lipoxinas, e pela ação de inibidores de enzimas que degradam a matriz 

extracelular, principalmente elastase neutrofílica, catepsina G e proteinase 3 

(Christine et al., 2007; Nathan, 2002). Até que um novo estágio inflamatório 

seja desencadeado o sistema imune e os tecidos normalmente irão 

permanecer em um equilíbrio fisiopatológico oscilante, que só será rompido 

mediante nova estimulação inflamatória como infecções (bacterianas, virais ou 

parasitárias), toxinas microbianas, traumas, queimaduras, congelamento, 

radiações, necrose tissular, corpos estranhos (farpas e suturas), reações de 

hipersensibilidade, etc (Weisman, 1992). 

Em algumas situações, os neutrófilos podem ocasionar lesões tissulares 

relacionadas ao seu mau funcionamento, tanto por falhas associadas à 

fagocitose, excesso de infiltrado leucocitário devido à estimulação exacerbada 

pelos mediadores da inflamação, quanto por defeitos de caráter genético 

(Jaeschke; Smith, 1997). Todos estes fatores irão recorrer para a insurgência 

de doenças inflamatórias relacionadas à proteólise exacerbada pela elastase 

de neutrófilos, como descrito anteriormente (Johansson, 2002; Rao, Reddy, 

Cohen, 1996). 

 

1.5.1 Sepse 

 

A palavra sepse é derivada da palavra grega ―σηψιϛ‖, que significa 

decomposição de material orgânico, animal ou vegetal. Esta palavra foi 

utilizada pela primeira vez há mais de 2.700 anos por Homero e, somente há 

cerca de 100 anos atrás, que a ligação entre a presença de bactérias e sinais 

de doença sistêmica foi feita. Desde então, a palavra sepse tornou-se 

praticamente um sinônimo de ―infecção severa‖. Porém, atualmente, com os 

avanços dos conhecimentos na área do sistema imunológico, ficou evidente 

que a sepse está, na verdade, mais relacionada à resposta do hospedeiro ao 

microorganismo infectante do que às características específicas do 

microorganismo. (Geroulanos; Douka, 2006; Funk; Parrillo: Kumar, 2009; 

Vincent; Martinez, 2009). 
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A sepse é um processo complexo que pode acometer qualquer pessoa e 

pode se originar de vários sítios, além de poder ser causada por uma grande 

quantidade de microorganismos. Na prática clínica, a sepse se apresenta sob 

diversas formas, com uma grande variedade de sinais e sintomas. Não há 

sintomas específicos para sepse e estes variam de um paciente para outro, 

além de também poderem se modificar em um mesmo paciente ao longo do 

curso da doença. Os sintomas da sepse podem variar desde sintomas muito 

leves até o choque séptico. Então, devido à grande variabilidade clínica dos 

sintomas da sepse, sua definição se torna difícil (Vincent; Martinez, 2009). 

A American College of Chest Physicians e a Society of Critical Care 

Medicine (ACCP/SCCM) (1992), realizaram uma conferência com o objetivo de 

oferecer uma definição prática da resposta inflamatória à infecção, para 

melhorar a capacidade de reconhecer a doença e assim poder intervir com a 

terapêutica precocemente. 

De acordo com a ACCP/SCCM, o termo Síndrome da Resposta 

Inflamatória Sistêmica (SIRS) foi proposto para descrever a reação inflamatória 

sistêmica desencadeada pelo organismo frente a qualquer agressão infecciosa 

(causada por bactérias, fungos ou vírus) ou não-infecciosa (como trauma, 

isquemia, queimadura e pancreatite). SIRS foi clinicamente definida quando o 

paciente apresenta duas ou mais das seguintes condições: 1) febre 

(temperatura maior que 38ºC) ou hipotermia (temperatura menor que 36ºC); 2)  

taquicardia (frequência cardíaca maior que 90 batimentos/min); 3) taquipnéia 

(frequência respiratória maior que 20 respirações/min ou pCO2 menor que 32 

mmHg) e 4) contagem dos leucócitos totais no sangue maior que 12.000/mm3 

ou mais de 10% de formas imaturas (Sibbald et al., 1992). 

Sepse foi definida como uma resposta inflamatória sistêmica (SIRS) 

frente a um estímulo infeccioso e Sepse grave quando associada à disfunção 

orgânica, hipotensão ou hipoperfusão. Choque séptico foi caracterizado por 

sepse com hipotensão arterial persistente refratária ao tratamento com drogas 

vasopressoras associado com a redução da perfusão tecidual, acidose lática, 

oligúria e alteração do estado mental mesmo depois de adequada reposição 

volêmica. Além disso, foi criado o termo Síndrome de disfunção de múltiplos 

órgãos e sistemas (MODS), que se refere à presença de função orgânica 
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alterada em pacientes gravemente doentes na qual a homeostase não pode 

ser mantida sem intervenção (Silbbald et al., 1992). 

O choque séptico representa a causa mais comum de mortalidade em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em todo o mundo (Angus; Wax, 2001; 

Dellinger, 2003). Apesar dos avanços no tratamento, a mortalidade no choque 

séptico é alta e vem crescendo nas últimas décadas possivelmente devido ao 

envelhecimento da população, aumento no emprego de técnicas invasivas e 

possíveis alterações nos agentes microbianos tornando-os multirresistentes 

(Angus; Wax, 2001, Hanna, 2003). 

 

1.5.2 Fisiopatologia da Sepse 

 

A sepse é o resultado de interações complexas entre o microorganismo 

infectante e as respostas imunológicas, inflamatórias e de coagulação do 

hospedeiro infectado (Russell, 2006). 

A resposta imune inata é responsável pelo processo inflamatório inicial 

na sepse. Ela é mediada pelos receptores de reconhecimento padrão, como os 

receptores Toll-like (TLR) e o CD14, que reconhecem os patógenos ou seus 

produtos, identificados como PAMPs (padrões moleculares associados a 

patógenos – pathogen-associated molecular patterns). Os receptores Toll-like 

(TLRs) após reconhecerem a invasão de patógenos iniciam a resposta 

imunológica (Kortegen; Hofmann; Bauer, 2006, Hotchkiss, 2003). Os TLRs são 

proteínas transmembrana e constituem os primeiros mediadores da associação 

entre os agentes patógenos e as células do sistema imunológico (Cohen, 

2002). 

Os TLR-2 reconhecem os peptideoglicanos das bactérias gram positivas, 

enquento os lipopolissacarídeos (LPS) das bactérias gram negativas são 

reconhecidos pelos TLR-4 (Russell, 2006). 

A ligação dos microorganismos aos TLRs ativa uma cascata de vias 

intracelulares que levam à ativação do NF- kB citoplasmático. O NF- kB é um 

fator de transcrição que, quando ativado, move-se do citoplasma para o núcleo 

onde se liga a sítios de iniciação da transcrição de citocinas inflamatórias, 

como o Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF- α), interleucina-1 (IL-1β) e 
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interleucina-6 (IL-6) e citocinas anti-inflamatórias como a interleucina- 10 (IL- 

10) (Russell, 2006; Hotchkiss, 2003;  Cohen, 2002).  Citocinas pró-inflamatórias, 

como também a elastase neutrofílica humana, são necessárias para iniciar um 

efetivo processo inflamatório contra a infecção, porém seu excesso está 

associado à disfunção de órgãos e mortalidade (Blackwell: Christman, 1996; 

Gardlund et al., 1995; Friedman et al., 1997; Park et al, 2010). Em 

contrapartida, citocinas anti-inflamatórias como IL-10, IL-13, IL-4 ou o fator de 

crescimento tumoral TGF-β são responsáveis por regular a resposta 

inflamatória levando a uma depressão do sistema imune de pacientes (Van Zee 

et al., 1992; Pruitt et al., 1996). Tem-se demonstrado que a mortalidade devido 

à sepse é principalmente associada com o aumento dos níveis de citocinas 

pró-inflamatórias e diminuição das citocinas anti-inflamatórias (Waage et al., 

1987). 

As citocinas pró-inflamatórias aumentam a expressão de moléculas de 

adesão nos neutrófilos e nas células endoteliais (Russell, 2006). Os neutrófilos 

são ativados pelas citocinas e, embora os neutrófilos ativados destruam 

microorganismos, eles também causam aumento da permeabilidade vascular 

ocasionando edema tecidual (Russell, 2006). 

Citocinas como TNF- α induzem a enzima óxido nítrico sintase induzível 

(iNOS) (Wang, 2004). As células endoteliais ativadas pelas citocinas 

inflamatórias liberam óxido nítrico após o aumento da atividade e expressão da 

iNOS durante a sepse, e o óxido nítrico é um potente vasodilatador que tem 

papel fundamental na patogênese do choque séptico (Hotchkiss; Karl, 2003). 

Desta forma, a vasodilatação que acompanha a sepse é mediada, em parte, 

por citocinas que promovem o aumento da expressão da iNOS na vasculatura 

(Landry; Oliver; 2001). Além da vasodilatação arterial, o aumento do óxido 

nítrico na sepse também está envolvido com a redução da resistência vascular 

periférica, que é uma característica da sepse (Wang, 2004). 

 Como descrito acima, neutrófilos ativados liberam vários tipos de 

mediadores incluindo proteases e espécies de oxigênio (Weiss, 1989).  O 

desequilíbrio entre proteinase e seus inibidores está envolvido em uma 

variedade de doenças inflamatórias (Chapman; Riese; Shi, 1997; Deng et al., 

2000. Devido a elastase neutrofílica exercer efeitos prejudiciais em muitos 
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substratos (elastina, colágeno tipo I-IV, fibronectina, laminina e proteoglicanos) 

esse enzima possui um papel chave na injúria tecidual (Travis, 1988). Além 

disso, camundongos deficientes de catepsina-G e elastase neutrofífica 

mostraram resistência aos efeitos letais do lipopolissacarídeo (Tkalcevic et al., 

2000). Nakamura e colaboradores (2003) relataram que a deficiência do 

inibidor de leucoprotease secretória causou grande mortalidade em 

camundongos em sepse com alta produção de IL-6. Estudos adicionais 

mostraram que o bloqueio de proteases pancreáticas no lúmen intestinal 

melhora a inflamação sistêmica induzida pela administração intravenosa de 

Lipopolissacarídeo (Fitzal et al., 2003). Também foi relatado que a 

administração de um inibidor de elastase neutrofílica, Ulinastatin, em ratos em 

sepse, suprimiu efetivamente os níveis de TNF-α e IL-6 e aumentou 

significativamente os níveis de IL-10 e IL-13 (Cao et al., 2010). Assim, os 

inibidores de proteases podem fornecer uma opção terapêutica para doenças 

inflamatórias. 

 

1.5.3 Coagulação na Sepse 

 

A relação existente entre inflamação e coagulação é inquestionável. 

Praticamente todas as situações que conduzem a uma resposta sistemática 

estão associadas com um aumento da ativação da coagulação (Levi; Opal, 

2006).  

Em meados dos anos 60, numa tentativa de explicar os mecanismos da 

coagulação, MacFarlane, Davie e Ratnoff propuseram uma hipótese da 

sequência de eventos responsáveis pela fisiologia da coagulação (DAVIE; 

RATNOFF, 1964; MACFARLANE, 1964). Tal hipótese acabou se tornando um 

modelo clássico da coagulação sanguínea. Nele a coagulação ocorre por meio 

da ativação proteolítica sequencial de zimógenos, por proteases presentes no 

plasma, resultando na formação da trombina que por sua vez converte a 

molécula de fibrinogênio em fibrina. 

Este modelo (figura 04) divide o mecanismo da coagulação em duas 

vias: extrínseca (que envolve componentes do próprio sangue e outros que 
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usualmente não o compõe) e intrínseca (contém somente componentes do 

próprio sangue). 

A via extrínseca é desencadeada pela exposição extracelular do Fator 

Tecidual (FT), que é uma molécula transmembrana expressa por diversas 

células localizadas fora dos vasos sanguíneos, e é exposto após a injúria 

vascular. O FT é o cofator de ativação do fator VII em fator VIIa, que por sua 

vez ativa o fator X em fator Xa (Mackman; Tilley; Key, 2007). Na via intrínseca, 

a ativação do fator XII ocorre quando o sangue entra em contato com uma 

superfície contendo cargas elétricas negativas (como uma membrana de uma 

plaqueta ativada). Tal processo requer a presença de outros componentes do 

plasma: pré-calicreína e cininogênio de alto peso molecular. O fator XIIa ativa o 

fato XI, que, por sua vez, ativa o fator IX. O fator IX, na presença do fator VIII, 

ativa o fator X da coagulação, desencadeando a geração de trombina e 

subsequente formação de fibrina (Franco, 2001). 

 

 

Figura 4: Esquema da cascata da coagulação, proposto da década de 60, com divisão do 
sistema de coagulação em duas vias. CAPM: cininogênio de alto peso molecular; PK: pré-
calicreína. Fonte: Franco, 2001. 

 

No entanto, atualmente, tal separação é inadequada uma vez que esta 

divisão não ocorre in vivo. Foi desenvolvido um novo modelo da cascata de 
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coagulação que é baseado em três complexos procoagulantes: o complexo 

tenase extrínseco, tenase intrínseco e protrombinase (Figura 05), os quais 

envolvem serinoproteases dependentes de vitamina K (Fatores II, VII, IX e X) 

associadas aos cofatores (V e VIII), todos localizados em uma superfície de 

membrana contendo fosfolipídeos. (ADAMS; BIRD, 2009). 

 

Figura 5: Representação esquemática dos complexos procoagulantes. O início da coagulação 
se faz mediante ligação do fator VIIa ao fator tecidual (FT), com subseqüente ativação dos 
fatores IX e X. O complexo fator IXa/fator VIIIa ativa o fator X com eficiência ainda maior, e o 
fator Xa forma complexo com o fator Va, convertendo o fator II (protrombina) em fator IIa 
(trombina). A superfície de membrana celular em que as reações ocorrem também encontra-se 
representada. Fonte: Franco, 2001 
 
 Ao que se refere ao sistema de coagulação, a utilização dos termos 

―intrínseco‖ e ―extrínseco‖ pode ainda ser útil na interpretação de dois exames 

laboratoriais, utilizados na rotina da avaliação da homeostasia: o PT (tempo de 

protrombina) e o APTT (tempo de tromboplastina parcial ativada), que são de 

particular importância no diagnóstico de anormalidades hemostáticas e na 

monitoração de terapêutica anticoagulante. Na execução desses testes in vitro, 

criam-se, no tubo de reação, as condições para ativação preferencial das vias 

ditas extrínseca (avaliada pelo PT) e intrínseca (avaliada pelo APTT) (Franco, 

2001). 

 As reações bioquímicas da coagulação devem ser estritamente 

reguladas, de modo a evitar a ativação excessiva do sistema, formação 
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indequada do sistema e oclusão vascular. As atividades das proteases da 

cascata de coagulação são reguladas por proteínas inibitórias que atuam como 

anticoagulantes naturais. Conforme mensionado previamente, o complexo 

FT/VIIa atua diretamente sobre o FX, que é regulado pelo inibidor da via do 

fator tecidual (TFPI) que atua tanto inibindo esse complexo quanto o FXa. 

Outra importante via de anticoagulação é o sistema da proteína C ativada 

(PCa). A PC, quando ligada ao seu receptor no endotélio (EPCR, ―endothelial 

PC receptor‖), é ativada após a ligação da trombina ao receptor endotelial 

trombomodulina (TM) (Figura 5). A PCa inibe a coagulação, clivando e 

inativando os fatores Va e VIIIa. A antitrombina (AT) é o inibidor primário da 

trombina e também exerce efeito inibitório sobre diversas outras enzimas da 

coagulação, incluindo os fatores IXa, Xa e XIa, assim como a AT acelera a 

dissociação do complexo FT/VIIa (Franco, 2001) (Figura 6). 

 

Figura 6: Sistema da Proteína C ativada. A ligação da trombina (IIa) ao receptor endotelial 

trombomodulina (TM) modifica as propriedades da trombina, transformando-a em um potente 

anticoagulante, por ativar a PC que inativa os fatores VIIIa e Va, suprimindo a gênese de 

trombina. Fonte: American Society of Health-System Pharmacists (2009). 
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Trombomodulina 
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Figura 7: Efeitos anticoagulantes da antitrombina (AT). Fonte: Franco, 2001. 

 

Como já estabelecido na sepse, a inflamação sistêmica leva à ativação 

do sistema de coagulação, inibição de mecanismos anticoagulantes e 

fibrinólise. Uma resposta exagerada, no entanto, pode levar a uma situação na 

qual a ativação da coagulação em si contribui para a doença na sua forma mais 

grave causando trombose microvascular e disfunção de órgãos, uma síndrome 

conhecida como Coagulação intravascular disseminada (CIVD) (Levi; Tem 

Cate, 1999).  

A síndrome da resposta inflamatória sistêmica, secundária a infecções e 

lesões teciduais extensas, é mediada por diversas citocinas capazes de ativar 

a coagulação in vitro. Diferentes investigações demostraram que o fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α) é o primeiro a se elevar, seguido da elevação dos 

níveis plasmáticos de interleucina 6 (IL-6) e interleucina 1 (IL-1). Estudos 

envolvendo a administração dessas interleucinas em voluntários saudáveis ou 

em modelos animais, bem como o uso de anticorpos bloqueando sua ação, 

sugeriram que a IL-6 é a principal responsável pela geração de trombina, 

possivelmente por regular a expresão de fator tecidual. O papel do TNF-α na 
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ativação da coagulação é relacionado à sua capacidade de induzir o aumento 

da IL-6. Adicionalmente, o TNF-α parece ser o principal mediador da depressão 

da atividade do sistema da proteína C por induzir diminuição da expressão de 

trombomodulina nas células endoteliais. (Levi; Van Der; Ten, 1999; Van et al., 

1999; Levi; Van Der; Ten; Van, 1997). 

O fator tecidual desempenha um papel central na iniciação da 

coagulação induzida pela inflamação (Levi; Van; Ten Cate, 2006). Na sepse, as 

células mononucleares estimuladas por citocinas pró-inflamatórias expressam 

o fator tecidual, que leva à ativação sistêmica da coagulação (Osterud; Rao, 

2000). O complexo fator tecidual/ FVIIa e conversão dos zimogênios FIX e X 

em proteases ativas, aumentam a ativação de FX e de protrombina, 

respectivamente. Protrombina é convertida em trombina, que converte o 

fibrinogênio em fibrina (Levi, 2010).  

 Na sepse, os níveis de antitrombina (AT) estão demasiadamente 

diminuídos como resultado do consumo secundário à geração contínua de 

trombina, diminuição da sua síntese juntamente com a degradação pela 

elastase liberada pelos leucócitos ativados (Levi; Van Der Poll, 2005). 

 Das vias anticoagulantes naturais, a via da proteína C parece ser 

especialmente sensível à diminuição da regulação por mediadiores da 

inflamação. Endotoxina, IL-1 e TNF-α estão envolvidos com a diminuição da 

regulação tanto da trombomodulina como do receptor endotelial da proteína C 

(EPCR) (Conway; Rosenberg, 1988; Fukudome; Esmon, 1994), reduzindo a 

capacidade de gerar proteína C ativada (PCa). A ativação de neutrófilos na 

superfície  das celulas endoteliais também diminue a expressão da via citada 

acima. Elastase de neutrófilos cliva a trombomodulina na superfície das células 

endoteliais, gerando uma forma menos ativa de trombomodulina (figura 8) 

(Takano et al, 1990). Alem disso, os neutrófilos ativados podem liberar agentes 

oxidantes que oxidam a metionina extremamente sensível na trombomodulina, 

diminuindo muito a sua atividade (Glaser et al, 1992). Em pacientes sépticos, 

tanto a trombomodulina e os níveis de EPCR podem ser diminuidos 

severamente, demostrado por imuno-histoquímica (Faust et al, 2001). Outro 

mecanismo inibitório da geração de trombina envolve o inibidor do fator tecidual 

(TFPI), uma proteína produzida pelas células endoteliais que apresenta três 
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domínios Kunitz (Franco, 2001), o principal inibidor do complexo fator 

tecidual/VIIa. O papel do TFPI na ativação da coagulação induzida pela 

inflamação não é completamente entendido. Experimentos demonstraram que 

a administração do recombinante TFPI bloqueia a geração de trombina 

induzida pela inflamação em humanos, e que doses farmacológicas de TFPI 

são capazes de prevenir a mortalidade durante inflamação sistêmica, sugerindo 

que altas concentrações desse inibidor resulta na modulação da coagulação 

mediada pelo fator tecidual (De Jonge et al. 2000, Creasey et al. 1993). De 

forma geral, o tratamento para a CIVD baseia-se no uso de anticoagulantes, 

reposição de plasma e de plaquetas e administração de inibidores fisiológicos 

da coagulação (Levi; Ten, 1999; Levi; De; Van; Tem, 1999). Estudos 

experimentais mostraram que a heparina pode, pelo menos em parte, inibir a 

ativação da coagulação relacionada à septicemia, porém a heparina é 

inespecífica e se liga a várias outras proteínas. Não existem estudos bem 

controlados que provem a eficácia da transfusão ―profilática‖ de plasma e 

plaquetas. A restauração das vias naturais de anticoagulação parece ser um 

objeto terapêutico adequado (Pintão; Franco, 2001). Com isso, a administração 

de inibidores de protease específicos para enzimas envolvidas na cascata de 

coagulação, assim como inibidores de elastase neutrofílica seriam capazes de 

inibir a coagulação e diminuir a mortalidade ocasionada pela sua ativação 

difusa devido à oclusão de vasos que é uma consequência da deposição de 

fibrina na septicemia. 
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Figura 8: Mecanismo fisiopatológico proposto para a coagulação intravasculascular 

disseminada (CIVD). LPS ativa a cascata de coagulação através da indução de expressão do 

fator tecidual em monócitos, levando a formação do coágulo de fibrina. Adicionalmente, um 

aumento na expressão de ICAM-1/Mac-1 levando ao aumento na aderência de neutrófilos 

ativados no endotélio. Após aderência, neutrófilos secretam elastase que inibe a atividade da 

trombomodulina diminuindo a via anticoagulante da proteína C. Alem disso, juntamente com 

elevados níveis de PAI-1, elastase neutrofílica contribue para a persistência do coágulo de 

fibrina. Fonte: Slofstra, S. H.; Spek, C. A.; Cate, H. T., 2003. 

 

1.6 Inibidores de protease e cancer 

 

Inibidores de proteases são considerados uma classe de proteínas 

altamente promissoras como agentes quimioterápicos. Existem evidências de 

que esses inibidores suprimem vários estágios da carcinogênese, incluindo 

iniciação, promoção e progressão. Embora vários tipos de inibidores de 

protease apresentem a capacidade de prevenir processos carcinogênicos, os 

mais potentes são aqueles com a capacidade de inibir quimotripsina (Kennedy, 

1998a; Zhang et al., 1999; Prasad et al., 2009). Existem vários inibidores de 

proteases que fazem parte da dieta humana e que têm a capacidade de inibir 

enzimas do tipo quimotripsina. Um potente inibidor de quimotripsina de 
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sementes de soja conhecido como (SBBI) tem sido extensivamente estudado 

devido à capacidade de prevenir carcinogênese tanto in vitro como in vivo 

(Kennedy, 1998b). SBBI tem sido testado tanto purificado como na forma de 

extrato enriquecido com SBBI chamado de concentrados (CBBI) (Kennedy, 

1998b). 

Embora muitos estudos tenham sido realizados para determinar os 

mecanismos que explicariam os efeitos anticarcinogênico dos inibidores de 

protease os mecanismos precisos pelo quais os inibidores de protease 

suprimem a carcinogênese são desconhecidos. Várias hipóteses, sobre a 

atividade anticarcinogênica dos inibidores de protease, são discutidas 

(Kennedy Ar. New York: Plenum Press, 1993) e diferentes mecanismos foram 

propostos. Um dos mecanismos que poderia explicar a atividade 

anticarcinogênica do SBBI é sua toxicidade seletiva para células premalignas e 

certas células malignas (Kennedy, 1998b). Muitas teorias para explicar os 

mecanismos de ação anticarcinogênica dos inibidores de proteases estão 

relacionadas ao fato desses agentes prevenirem o aumento de radicais 

superóxidos e do peróxido de hidrogênio em leucócitos polimorfinucleares que 

funcionam como agentes protumorais. O excesso de radicais livres é uma das 

causas de câncer, sobretudo, na promoção e início do desenvolvimento do 

tumor. Alimentos antioxidantes são aqueles ricos em substâncias que podem 

eliminar os radicais livres evitando danos à membrana celular, proteínas e o 

DNA da célula. Os inibidores de proteases funcionam como antioxidantes 

prevenindo a produção de radicais livres nas células e, consequentemente, 

diminuindo o dano oxidativo (Frenkel et al., 1987). 

O crescimento de muitas células depende da sua ancoragem a proteínas 

da matriz extracelular que possuem o tripeptídeo arginina-glicina-ácido 

aspártico (RGD) como sítio de reconhecimento celular. Assim, esta sequencia 

pode ser considerada uma potencial ferramenta no desenho de drogas que 

inibem a interação célula-matriz (Temming et al., 2005; Ruoslahti, 2003) 

Nakahata e colaboradores (2006) relataram a ação inibitória do peptídio 

sintético YLEPVARGDGGLA-NH2 contendo a sequência RGD derivada da 

estrututa do inibidor de proteinase do tipo Kunitz das sementes de Bauhinia 

rufa (BrTI). Esse peptídio inibiu a adesão de células B16F10 (melanoma 
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metastásico) e Tm5 (melanoma não-tumorigênico) à fibronectina. Esses 

resultados sugerem que o domínio RGD do peptídio estudado provavelmente 

interage com a integrina da célula tumoral impedindo sua ancoragem à matriz. 

As proteases também apresentam papel central na regulação da 

expressão gênica. Vários trabalhos têm indicado que inibidores de protease 

naturais interrompem o processo de transformação maligna revertendo a 

expressão dos protooncogenes c-myc e c-fos (Dittmann; Mayer; Rodemann, 

2003). Estudos mostraram que os inibidores reduzem o nível de expressão de 

c-myc em células tratadas com carcinógenos (Kennedy, 1993), além de 

normalizar níveis de c-myc elevado por carcinógenos. Acredita-se que os IPs 

afetam um ou mais pontos de checagem central envolvidos no processo de 

transformação maligna (Kennedy, 1998a). A radiação e carcinógenos químicos 

induzem a atividade proteolítica envolvida na regulação do c-myc (Billings et 

al., 1987; Messadi et al., 1986). Neste caso, as proteases são capazes de 

destruir a proteína regulatória envolvida na regulação de c-myc que se ligaria à 

região promotora do gene. A hipótese é que tratamentos com carcinógenos 

aumentariam os níveis de proteases, que levaria à diminuição da proteína 

regulatória, culminando com o aumento de c-myc. Os IPs anticarcinogênicos 

atuariam inibindo as proteases que destroem a proteína regulatória, reduzindo 

os níveis elevados de c-myc, induzido pelos carcinógenos in vivo (Messadi, et 

al., 1986) e in vitro (Billings, et al., 1987).  
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1.7 Justificativa 

 
 

O efeito dos inibidores de proteases tem sido intensamente verificado 

em diversos modelos patológicos e processos fisiológicos de vegetais e 

animais. Como os inibidores têm sido úteis para a compreensão dos 

mecanismos envolvidos no desenvolvimento de processos fisiológicos e 

patológicos, poderiam também servir como ferramenta diagnóstica ou 

medicamentosa. 

Atualmente a indústria farmacêutica demonstra um forte interesse nos 

inibidores protéicos naturais que inibam diretamente a elastase neutrofílica ou 

interfiram em suas vias de liberação (fMLP, PAF e LPS) e que sejam mais 

eficazes e específicos que os tratamentos vigentes. Por isso, a constante 

busca por inibidores extraídos de fontes seguras, que possibilitem uma 

produção em larga escala da síntese de recombinantes dos motivos de ligação 

previamente conhecidos nos inibidores, como os das famílias Kunitz, Bowman-

Birk e Kazal, para o emprego no desenvolvimento de novos fármacos 

antiinflamatórios, em novas terapias preventivas ou paliativas mais eficazes no 

tratamento de indivíduos acometidos de septicemia e nas mais diversas 

doenças relacionadas à inflamação sistêmica. 

Modelos de patologias relacionadas à cascata da coagulação têm sido 

estudados (Butenas et al., 2000). Na Medicina, inibidores de enzimas da 

coagulação já são usados como medicamentos para o tratamento de algumas 

doenças relacionadas a distúrbios na cascata da coagulação (Golino et al., 

2004; Turecek et al., 2004). Entretanto, ainda é intensa a busca por novos e 

potentes inibidores. Além de testes in vitro (Cruz-Silva et al., 2004), vários 

testes in vivo (Nesheim, 2003; Price et al., 2004; Kurata, Horii, 2004) têm sido 

feitos com o intuito de melhorar os medicamentos já utilizados e abranger 

inúmeras doenças relacionadas à coagulação a serem tratadas com inibidores. 

Ainda há muito a ser explorado no estudo de inibidores de protease (IPs) 

como agentes anticarcinogênicos. Considerando-se o potencial de aplicação 

desses inibidores no tratamento de câncer, mais estudos precisam ser 

realizados, visando à identificação e avaliação de outros representantes de IPs 
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isolados de outras sementes que possam atuar como agentes 

anticarcinogênicos terapêuticos. 

A purificação e caracterização de um inibidor de quimotripsina e elastase 

presente em sementes de Erythrina velutina é um potencial candidato como 

agente anticarcinogênico e antiinflamatório terapêutico. Podendo vir a ser mais 

uma molécula bioativa de origem natural que pode ser testada e utilizada 

posteriormente no combate a distúrbios relacionados à inflamação sistêmica 

em consequencia à septicemia, à coagulação e ao câncer. 
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2.0 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar as atividades biológicas do inibidor de quimotripsina purificado 

das sementes de Erythrina velutina (EvCI). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Purificar o inibidor de quimotripsina (EvCI) presente na semente de E. 

velutina; 

 Realizar a caracterização da especificidade do EvCI para a elastase 

neutrofílica humana (HNE) e para outras proteases serínicas através do 

IC50 e KI; 

 Avaliar a inibição da liberação da elatase de neutrófilos humanos, in 

vitro, mediante estimulação por fMLP e PAF; 

 Determinar o potencial inti-inflamatório do EvCI por meio do modelo de 

sepse induzida por cirurgia de ligadura e perfuração cecal (LPC); 

 Avaliar o efeito do EvCI sobre a coagulação sanguínea; 

 Avaliar a citotoxicidade do EvCI sobre células da linhagem tumoral 

HepG2 e células do sangue periférico; 

 Avaliar a atividade hemaglutinante do EvCI; 
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais biológicos 

 

3.1.1 Sementes 

 

As sementes de Mulungu (Erythrina velutina) (Figura 9) foram 

gentilmente fornecidas pelo banco de sementes da Floresta Nacional de Nísia 

Floresta, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio/MMA.      

 

   

Figura 9 - (A) Sementes (B) Cotilédones e (C) Farinha de Mulungu (Erythrina velutina); 

 

 

3.1.2 Animais 

 

Camundongos Swiss machos com dois meses de idade e pesando entre 

25 – 30g, foram obtidos no biotério do Departamento de Bioquímica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os animais foram ambientados 

em gaiolas coletivas com, no máximo, cinco animais por gaiola e mantidos em 

fotoperíodo de 12/12 horas, à temperatura aproximada de 25 ± 2 ºC, com 

acesso a água e alimentos ad libitum. Todos os experimentos envolvendo 

animais estão de acordo com as normas da comissão de ética no uso de 

animais (CEUA) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob protocolo 

de aprovação 009/2010 

A B C 
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3.1.3 Sangue 

 

Alíquotas de sangue humano foram cedidas pelo Hemonorte, Natal, RN.  

 

3.2 Materiais e reagentes  

 

 APTTest (Kit para determinação do APTT) (Wiener lab.); 

 PTTest (Kit para determinação do PT) (Wiener lab.); 

 Azocaseína (Sigma-co); 

 BApNA: Benzoilarginina nitroanilida (Sigma-co); 

 BSA (albumina sérica bovina) (Sigma-co); 

 Bz-FVR-pNA: N-benzoil-phe-val-arg-p-nitroanilida (Sigma-co); 

 Citocalasina B (Sigma-co) 

 Cloridrato de Xilasina a 2% e Cloridrato de Cetamina 5% (Köning do 

Brasil, Ltda) 

 DMSO (dimetilsulfóxido) (Sigma-co); 

 DTT (ditiotreitol) (Sigma-co); 

 EDTA (ácido etileno diaminotetracético) (Sigma-co); 

 fMLP: N-formil-metionil-fenilalanina (Sigma – co) 

 GRpNA: Gly-arg-p-nitroanilida (Sigma-co); 

 MeOSucAAPVpNA: Metoxisuccinil-ala-ala-pro-val-p-nitroanilida (Sigma-

co) 

 Padrão de massa molecular (Fermantas Life Sciences):  

o β-galactosidase (116 kDa);  

o Albumina serica bovina (66,2 kDa);  

o Ovalbumina (45 kDa);  

o Lactato desidrogenase (35 kDa);  

o Endonuclease de restrição (25 kDa); 

o β-lactoglobulina (18,4 kDa); 

o Lisozima (14,4 kDa).  

 

 PAF: Fator de ativação plaquetária (Sigma-co) 
 Proteinase serínica: Calicreína – pâncreas suíno (Sigma-co); 
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 Proteinase serínica: Catepsina G – neutrófilo humano (Sigma-co); 

 Proteinase serínica: Elastase neutrofílica – neutrófilo humano (Sigma-

co); 

 Proteinase serínica: Fator X ativado – Plasma bovino (Sigma – co); 

 Proteinase serínica: Plasmina - plasma humano (Sigma-co); 

 Proteinase serínica: Proteinase 3 – neutrófilo humano (Sigma-co); 

 Proteinase serínica: Quimotripsina - pâncreas bovino (Sigma-co); 

 Proteinase serínica: Tripsina – pâncreas bovino (Sigma-co); 

 Proteinase serínica: Trombina – plasma humano (Sigma-co); 

 SAAPFNA: N-succinil-ala-ala-pro-phe-p-nitroanilida (Sigma-co); 

 SAAvNA: N-succinil-ala-ala-val-p-nitroanilida (Sigma-co); 

 Substrato cromogênico para o fator Xa (Sigma – co); 

 SDS (dodecil sulfato de sódio) (Sigma-co);  

 Sepharose-4B (Sigma-co); 

 Solupastin (Wiener lab.); 

 TEMED – N, N, N-tetrametiletilinodiamino (Sigma-co); 

 Triton X-100 (Sigma -co); 

 TCA (ácido tricloroacético) - VETEC Química Fina LTDA  

 

Todos os outros reagentes utilizados neste trabalho eram de grau 

analítico, sendo manuseados segundo recomendação do fabricante, quando 

especificado. 

 

3.3 Equipamentos  

 

 Agitador Magnético Tecnal TE-081 

 Balança analítica eletrônica Tecnal classe II; 

 Banho – Maria Tecnal – Te 056; 

 Centrífuga HITACHI CR 21; 

 Coletor de frações Radifrac da Pharmacia Biotech; 

 Concentrador 5301 Eppendorff; 

 Contador de células sanguineas CHCELL 6019 – LABORLAB; 
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 Espectrofotômetro U-2000 (HITACHI); 

 FPLC/AKTA Purifier – GE Helthcare Bio-Sciences Corp.; 

 Liofilizador L108; 

 Microcentrífuga Eppendorf 5410; 

 Microscópio biológico molecular E-100 (Nikon); 

 Phmetro PHTEK; 

 Purificador de água Milli-Q Water System da Millipore Corp. (Bedford, 

MA, USA). 

 Sistema de Eletroforese Unidimensional; 

 

 

3.4 Métodos 

 

3.4.1 Preparação do extrato bruto de E. velutina 

 

 

As sementes de Mulungu (E. velutina) foram descascadas e os 

cotilédones triturados em um processador até a obtenção de uma farinha de 

granulação fina. Em seguida, a farinha foi homogeneizada em tampão Tris-HCl 

50 mM, pH 7,5 na proporção 1:10 (p/v) sob agitação constante por 3 horas à 

temperatura ambiente. O homogenato foi centrifugado a 8.000 x g por 30 

minutos a 4 0C. O sobrenadante resultante dessa centrifugação foi denominado 

extrato bruto (Figura 10). 

 

3.4.2 Fracionamento protéico com sulfato de amônio 

 

O extrato bruto foi fracionado com sulfato de amônio em três etapas de 

saturação: 0 – 30%, 30 – 60%, 60 – 90%. Após cada etapa de saturação, a 

mistura permaneceu a 4 0C por aproximadamente 20 horas e posteriormente 

foi centrifugada a 8.000 x g por 30 minutos a 4 0C. Os precipitados resultantes 

de cada fracionamento foram ressuspensos em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 
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7,5 e submetidos a diálise por aproximadamente 20 horas contra o mesmo 

tampão. Após a diálise as frações foram denominadas de acordo com o grau 

de saturação (F 0-30, F30-60 e F60-90) e congeladas para utilização posterior 

(figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Figura 10- Esquema de extração e fracionamento com sulfato de amônio. 

 

 

 

 

 

Precipitação protéica com sulfato de amônio 30-60% 

Reservados por cerca de 20 horas 

Centrifugação: 8000 x g - 4ºC por 30 min 

Resuspensas em tampão de extração 

Diálise contra tampão de extração 

 

 

Precipitação protéica com sulfato de amônio 0-30% 

Reservados por cerca de 20 horas 

Centrifugação: 8000 x g - 4ºC por 30 min 

Resuspensas em tampão de extração 

Diálise contra tampão de extração 
 

 

Precipitação protéica com sulfato de amônio 60-90% 

Reservados por cerca de 20 horas 

Centrifugação: 8000 x g - 4ºC por 30 min 

Resuspensas em tampão de extração 

Diálise contra tampão de extração 

 

 

FF  3300--6600  

FF  00--3300  

FF  6600--9900  

PPrreecciippiittaaddoo  

Farinha de sementes 

de Erythrina veluntina 

EExxttrraattoo  bbrruuttoo  ((EEBB))  

SSoobbrreennaaddaannttee  

SSoobbrreennaaddaannttee  

SSoobbrreennaaddaannttee  

Extração: tampão Tris-HCl, 50mM, pH 7,5 – 3 horas. 

Farinha: tampão de extração (1:10, m/v). 

Centrifugação: 8000 x g – 30 min, 4ºC. 
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3.4.3 Quantificação de proteínas 

 

As proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford (1976), 

utilizando albumina sérica bovina (BSA) como padrão, sendo as leituras das 

absorbâncias realizadas a 595 nm.  

 

3.4.4 Preparo das soluções usadas como substrato  

 

Azocaseína a 1% (substrato protéico) foi preparada pesando-se 1 g de 

azocaseína que foi dissolvido em 100 mL de tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 e 

fervido por cerca de 15 minutos, após resfriamento o volume foi completado 

com água destilada. A solução foi conservada no congelador até sua utilização.  

BApNA (substrato sintético) a 1,25 mM foi dissolvido em DMSO (1%, v/v) 

e o volume completado para 100 mL com tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5.  

SAAPFNA (substrato sintético) a 20 mM foi dissolvido em DMSO 100%. 

Bz-FVR-pNA (substrato sintético) a 3,0 mM foi dissolvido em Metanol 

(50% v/v) e o volume completado com tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5.  

GRpNA (substrato sintético) a 12 mM foi dissolvido em DMSO 100%. 

MeOSucAAPVpNA (substrato sintético), primeiramente foi preparado 

uma solução de 15 mM (solução estoque) em DMSO 100%. Posteriormente, 

para os ensaios, foi preparada uma solução de 5 mM diluída em PBS 150 mM, 

pH 7,4.  

SAAvNA (substrato sintético) a 150 mM foi dissolvido em DMSO 100%. 

Substrato Cromogênico para o Fator Xa, solução de 4,0 mM dissolvida 

totalmente em DMSO 100%. Para os ensaios foi preparada uma solução de 1,0 

mM diluída em PBS 150 mM, pH 7,4. 
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3.4.5 Atividade anti-quimotríptica 

 

A atividade inibitória sobre a quimotripsina foi determinada utilizando 20 

L de solução de quimotripsina bovina (0,1 mg/mL em tampão Tris-HCl 50 mM, 

pH 7,5, contendo CaCl2 20 mM) que foi pré-incubada com tampão Tris-HCl 50 

mM, pH 7,5, contendo CaCl2 20 mM e 100 L do inibidor por 15 minutos a 37 

0C. Após esse período, a reação foi iniciada adicionando-se 200 L de 

azocaseína 1%. Decorridos 30 minutos, a reação foi interrompida adicionando-

se 300 L de solução de TCA 20%. A mistura de reação foi centrifugada a 

12000 x g por 10 minutos e o sobrenadante alcalinizado com NaOH 2N na 

proporção de 1:1, e a absorbância foi medida em espectrofotômetro a 440 nm. 

Controles foram realizados e os ensaios foram feitos em triplicata. Os 

resultados foram expressos em UI (unidades de inibição) por miligrama de 

proteína. (Xavier-Filho et al., 1989). 

 

3.4.6 Atividade anti-tríptica  

 

A atividade anti-tríptica foi determinada utilizando BApNA como 

substrato (Kakade et al, 1969). Alíquotas de 10 L de solução de tripsina 

bovina (0,3 mg/mL em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5) foi pré-incubada, por 

10 minutos a 37 0C, com 120 L de HCl 2,5 mM, 270 L de tampão Tris-HCl, 

50 mM, pH 7,5 e 100 L do inibidor. Após esse período a reação foi iniciada 

adicionando-se 500 L de BApNA. A reação prosseguiu por mais 15 minutos 

nas mesmas condições de incubação, sendo interrompida adicionando-se 120 

L de ácido acético 30%. A formação de p-nitroanilida foi monitorada em 

espectrofotômetro a 405 nm. Controles foram realizados e os ensaios foram 

feitos em triplicata. Os resultados foram expressos em UI (unidades de 

inibição) por miligrama de proteína. 
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3.4.7 Atividade anti-elastásica neutrofílica 

 

Para o ensaio de inibição da elastase neutrofílica usando SAAVpNA 

como substrato, foi utilizado a metodologia desenvolvida por Johansson et al., 

(2002), no qual,  10 µL (0,4 µg/µL) da elastase leucocitária obtida 

comercialmente foi pré-incubada com 50 µl de inibidor (10 µg) e 680 µL de 

tampão PBS 150 mM, pH 7,4 por 15 minutos a 37 °C. Em seguida a reação foi 

iniciada com a adição de 5 µL de substrato SAAVpNA (150 mM). Após 2 horas 

a reação foi parada com a adição de 250 µL de ácido cítrico 2%.  Os tubos 

foram centrifugados por 10 minutos a 10000 x g a 25°C, e então foi realizada a 

leitura no espectrofotômetro a 405 nm. Os resultados foram expressos em UI 

(unidades de inibição) por miligrama de proteína. 

  

3.5 Isolamento e purificação 

 

3.5.1 Cromatografia de Afinidade em Tripsina-Sepharose 

 

Para a remoção do inibidor de tripsina presente na fração 30-60% de 

Mulungu, essa fração foi aplicada na coluna de afinidade de Tripsina-

Sepharose. E para confirmar qual a concentração de proteína que não saturava 

a coluna (eliminando totalmente o inibidor de tripsina), foram aplicadas três 

quantidades de proteínas distintas: 7 mg, 21 mg e 35 mg de proteína da fração 

30-60%. O material não-retido da coluna foi eluído com o tampão Tris-HCl 50 

mM, pH 7,5. Já as proteínas retidas na matriz, por sua vez, foram eluídas com 

HCl 5 mM com um volume de fracionamento de 5 mL a um fluxo de 2 mL/min. 

O perfil protéico foi acompanhado por espectrofotometria com leitura a 280 nm. 

As frações obtidas foram testadas quanto à atividade inibitória para tripsina e 

para quimotripsina. As frações não adsorvidas à matriz de afinidade, 

apresentando atividade inibitória para quimotripsina e livre de atividade anti-

tríptica foram reunidas e submetidas à cromatografia de afinidade contendo 

quimotripsina imobilizada.  



62 

3.5.2 Cromatografia de Afinidade em Quimotripsina-Sepharose 

 

O material não-retido obtido de duas cromatografias de sepharose-

tripsina, com cerca de 8,0 mg de proteína, foi eluído com tampão Tris-HCl 50 

mM, pH 7,5 na coluna de Quimotripsina-Sepharose. As proteínas adsorvidas 

na matriz foram eluídas com HCl 5 mM com volume de fracionamento de 5 mL 

a um fluxo de 2 mL/min e em seguida dializadas contra água destilada e 

liofilizadas. O perfil protéico foi acompanhado por espectrofotometria com 

leitura a 280 nm.  

A fração protéica retida foi submetida a ensaio de inibição de tripsina e 

de quimotripsina utilizando BApNA e Azocaseína 1% como substratos, 

respectivamente. Em seguida, todo o material foi dialisado e congelado para 

posterior utilização. 

 

3.5.3 Cromatografia de Troca iônica em Resource Q 1 mL 

 

 Para a purificação do EvCI, cerca de 250 µg de proteína obtidas da 

cromatografia de afinidade quimotripsina-Sepharose foram submetidas à 

cromatografia de troca iônica em Resource Q 1 mL (GE Healthcare) em 

sistema FPLC/AKTA. A coluna foi previamente equilibrada com Tris-HCl 20 

mM, pH 8,0. A eluição do material retido foi realizada com o mesmo tampão 

acrescido de NaCl em um gradiente linear de 0-1 M, sob o fluxo de 2 

mL/minuto durante 30 minutos. Ensaios de inibição para quimotripsina foram 

realizados e o pico contendo atividade inibitória foi reunido e aplicado em uma 

cromatografia de desalinização Hitrap Desalting 5 mL (GE Healthcare). O 

material livre de NaCl foi submetido à liofilização e utilizado nos ensaios 

posteriores.  
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3.5.4 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida Descontínuo e Desnaturante 

(SDS-PAGE) 

 

Com o intuito de avaliar o grau de pureza e determinar a massa 

molecular das amostras protéicas, as mesmas foram submetidas à eletroforese 

em gel de poliacrilamida a 12% em presença de SDS, de acordo com a 

metodologia descrita por Laemmli (1970). O gel de separação foi preparado 

com 1,25 mL de acrilamida-bisacrilamida 30%; 1,25 mL de tampão Tris-HCl 

1,5,M pH 8,8; água destilada 2,425 mL; 50 L de SDS 10%; 5 L de TEMED 

concentrado e 25 L de persulfato de amônio 30%. O gel de concentração 

continha 0,33 mL de acrilamida-bisacrilamida 30%; 625 L de tampão Tris-HCl 

0,5 M, pH 6,8; 1,5 mL de água destilada; 25 L de SDS 10%; 5 L de TEMED e 

12,5 L de persulfato de amônio. O tampão de corrida consistia de Tris 25 mM; 

glicina 192 mM e SDS 10%. Uma vez diluída em tampão de amostra Tris-HCl 

0,0625 M, SDS 2%, glicerol 10% v/v, 0,01% de azul de bromofenol, num 

volume de 20 L, a alíquota contendo cerca de 5 µg de proteína, foi aplicada 

no gel (10 x 14 cm, com espaçadores de 0,75 mm), o qual foi submetido a uma 

corrente constante de 20 mA por, aproximadamente, 2 horas. Após a 

eletroforese o gel foi corado segundo procedimento descrito por Weber; 

Osborne (1969). A solução corante foi preparada utilizando Comassie Blue R-

250 a 1%, metanol 40%, ácido acético 10% em água destilada. O 

descoloramento foi feito com uma solução contendo ácido acético 10% e etanol 

30%. Para determinar a massa molecular da proteína isolada, foram utilizados 

padrões de proteínas com massas moleculares conhecidas. 

 

3.6 Especificidades do inibidor para proteinases serínicas 

  

3.6.1 Inibição da Tripsina 

 

 Para avaliar a atividade anti-tríptica do inibidor foi utilizado o ensaio com 

BApNA como descrito no item 3.4.6. 
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3.6.2 Inibição da Quimotripsina 

 

 Para avaliar a atividade anti-quimotríptica do inibidor foi utilizado o 

ensaio com azocaseína 1% como descrito no item 3.4.5. 

 

3.6.3 Inibição da Elastase Neutrofílica Humana 

 

Para avaliar a atividade anti-elastásica do inibidor foi utilizado o ensaio 

com SAAVNA como descrito no item 3.4.7. 

 

3.6.4 Inibição Calicreína Pancreática 

 

Para determinar a atividade inibitória para a calicreína pancreática foi 

utilizado o método desenvolvido por Oliva et al. (1999). 40 µL da enzima (1,0 

mg/mL em tampão PBS 150 mM, pH 7,4) foi pré-incubada por 30 minutos a 37 

ºC com 410 µL de tampão PBS 150 mM, pH 7,4 e 50 µL (10 µg) do EvCI. Após 

esse período, a reação foi iniciada acrescentando-se 200 µL de solução de 

azocaseína 1%. A reação foi interrompida com 150 µL de TCA 20% após 30 

minutos. A mistura de reação foi centrifugada a 12000 x g por 10 minutos e o 

sobrenadante alcalinizado com NaOH 2 N na proporção de 1:1. A absorbância 

foi medida em espectofotômetro a 440 nm. Controles foram realizados e os 

ensaios foram feitos em triplicata. 

 

3.6.5 Inibição da Catepsina G Neutrofílica Humana 

 

Para determinar a atividade inibitória para a catepsina G dos neutrofílos 

humanos de acordo com o protocolo estabelecido pela Sigma Aldrich, 25 µL 

(50 unid./mL solubilizada em água deionizada) da Catepsina G foi pré-incubada 

com 595 µL de tampão PBS 150 mM, pH 7,4 e 50 µL (10 µg) do EvCI por 10 

minutos a 37 ºC. Após esse período, a reação foi iniciada adicionando-se 100 
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µL de SAAPFNA (20 mM). A reação foi interrompida com 250 µL de ácido 

cítrico 2% após 40 minutos. A absorbância foi medida em espectofotômetro a 

405 nm. Controles foram realizados e os ensaios foram feitos em triplicata. 

 

3.6.6 Inibição da Proteinase 3 Neutrofílica Humana 

 

Para determinar a atividade inibitória para a Proteinase 3 (GROUTAS et 

al., 1997) dos neutrofílos humanos, 20 µL (0,1 µg/µL solubilizada em água 

deionizada) da Proteinase 3 foi pré-incubada com 785 µL de tampão PBS 150 

mM, pH 7,4 e 50 µL (10 µg) do EvCI por 10 minutos a 37 ºC. Após esse 

período, a reação foi iniciada adicionando-se 25 µL de MeOSucAAPVpNA (5 

mM). A reação foi interrompida com 120 µL de ácido acético 30% após 60 

minutos. A absorbância foi medida em espectofotômetro a 405 nm. Provas em 

branco foram realizadas e os ensaios foram feitos em triplicata. 

 

3.6.7 Inibição da Trombina obtida do Plasma Bovino 

 

Para determinar a atividade inibitória para a Trombina obtida do plasma 

bovino (HAHN et al., 1994),  30 µL (8,0 NIH/mL solubilizada em água 

deionizada) da Trombina foi pré-incubada com 775 µL de tampão Tris-HCl 50 

mM, pH 7,5 com adição de NaCl 0,1 M e 50 µL (10 µg) do EvCI por 10 minutos 

a 37 ºC. Após esse período, a reação foi iniciada adicionando-se 25 µL de Bz-

FVR-pNA (3 mM). A reação foi interrompida com 120 µL de ácido acético 30% 

após 20 minutos. A absorbância foi medida em espectofotômetro a 405 nm. 

Provas em branco foram realizadas e os ensaios foram feitos em triplicata. 
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3.6.8 Inibição da Plasmina obtida do Plasma Humano 

 

Para determinar a atividade inibitória para a Plasmina (Bueno et al., 

1999) obtida do plasma humano, 100 µL (0,3 µg/µL solubilizada em água 

deionizada) da Plasmina foi pré-incubada com 680 µL de tampão Tris-HCl 20 

mM, pH 8,0 e 50 µL (10 µg) do EvCI por 15 minutos a 37 ºC. Após esse 

período, a reação foi iniciada adicionando-se 50 µL de Gly-arg-pNA (12 mM). A 

reação foi interrompida com 120 µL de ácido acético 30% após 120 minutos. A 

absorbância foi medida em espectofotômetro a 405 nm. Provas em branco 

foram realizadas e os ensaios foram feitos em triplicata. 

 

3.6.9 Inibição do Fator X ativado 

 

Para determinar a atividade inibitória em placas de 96 poços para o fator 

Xa (ativado) (Oliva et al., 2000) obtido do plasma bovino 20 µL (0,2 U/mL 

solubilizada em PBS 150 mM pH 7,4) do Fator Xa foi pré-incubado com 70 µL 

de tampão PBS 150 mM, pH 7,4 e 10 µL (10 µg) do EvCI por 10 minutos a 37 

ºC. Após esse período, a reação foi iniciada adicionando-se 25 µL de substrato 

cromogênico para fator Xa (1,0 mM). A reação foi interrompida com 25 µL de 

ácido acético a 30% após 30 minutos. A absorbância foi medida em 

espectofotômetro a 405 nm. Provas em branco foram realizadas e os ensaios 

foram feitos em triplicata. 

 

3.7 Propriedades inibitórias e determinação da constante de inibição 

 

3.7.1 Determinação da IC50 para elastase neutrofílica humana 

 

A concentração de EvCI que inibe 50% da atividade (IC50)  da elastase 

neutrofílica humana, foi determinada pela construção de uma curva de inibição 

que relaciona o percentual de inibição da elastase neutrofílica e concentração 
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de EvCI. Para a construção dessa curva, concentrações crescentes de inibidor 

(0; 1,84; 3,68; 7,35; 11; 14,71; 29,41 e 58,82 nM) foram incubadas com 

alíquotas de 10 µL (0,4 µg) de enzima e o ensaio foi realizado como descrito no 

item 3.4.7. O percentual de inibição da atividade da elastase neutrofílica para 

cada concentração de inibidor foi utilizada na construção de uma curva de 

titulação e determinação da IC50. 

 

3.7.2 Determinação da IC50 para Calicreína Pancreática Suína 

 

A concentração de EvCI que inibe 50% da atividade (IC50)  da Calicreína 

Pancreática Suína, foi determinada pela construção de uma curva de titulação 

que relaciona o percentual de inibição da calicreína pancreática e concentração 

de EvCI. Para a construção dessa curva, concentrações crescentes de inibidor 

(0; 3,67; 7,35; 11; 14,7; 29,41; 58,82 e 117,65 nM) foram incubas com alíquotas 

de 45 µL (1,72 µM) de enzima e o ensaio foi realizado como descrito no item 

3.6.4. O percentual de inibição da atividade da calicreína pancreática para cada 

concentração de inibidor foi utilizada na construção de uma curva de titulação e 

determinação da IC50. 

  

3.7.3 Determinação da constante de inibição e do mecanismo de inibição 

para elastase neutrofílica e para a calicreína pancreática suína 

 

Para determinar o mecanismo de inibição e a constante de inibição (Ki) 

foi construído o gráfico de acordo com Dixon et al., 1979, onde o eixo das 

abscissas (X) corresponde as concentrações crescentes de EvCI (0; 3,67; 7,35; 

11; 14,7; 29,41 e 58,42 nM) e o eixo das ordenadas (Y) corresponde ao inverso 

dos valores da velocidade máxima. O ensaio enzimático com elastase 

neutrofílica para a determinação da Ki foi realizado na presença de duas 

concentrações de SAAVNA (150 e 75 mM). Os ensaios foram realizados como 

descritos no item 3.4.7. O valor de Ki foi obtido da intersecção das duas linhas 

correspondentes às concentrações do substrato. 
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Para determinar o mecanismo de inibição e a constante de inibição (Ki) 

foi construído o gráfico de acordo com Dixon et al.  (1979), onde o eixo das 

abscissas (X) corresponde as concentrações crescentes de EvCI (0; 3,67; 7,35; 

11 e 14,7 nM) e o eixo das ordenadas (Y) corresponde ao inverso dos valores 

da velocidade máxima. O ensaio enzimático com calicreína pancreática para a 

determinação da Ki foi realizado na presença de duas concentrações de 

azocaseína (0,42 e 0,21 mM). Os ensaios foram realizados como descritos no 

item 3.6.4. O valor de Ki foi obtido da intersecção das duas linhas 

correspondentes às concentrações do substrato. 

 

3.8 Ensaios biológicos 

 

3.8.1 Efeito do EvCI sobre a liberação de elastase neutrofílica estimulada 

por PAF e fMLP. 

 

O ensaio de liberação de elastase de neutrófilos foi realizado segundo o 

método descrito por Johansson et al. (2002), no qual foi utilizado 30 µL de 

suspensão de leucócitos (5 x 106 células/mL) e esta foi pré incubada por 5 

minutos a 37 ºC com tampão PBS 150 mM, pH 7,4 com 2,5% de BSA; 2,5 µL 

de citocalasina B (0,965 mg/mL); 5 µL de SAAVNA (150 mM) e concentrações 

crescentes de EvCI (7,35; 14,71;29,41 e 176,47 nM). Decorrido o tempo, 100 

µL dos indutores PAF (100 µM em DMSO 20 %) ou fMLP (100 µM em etanol 

95%) foram acrecentados. Após cerca de 60 minutos a reação foi interrompida 

com 250 µL de ácido cítrico 2%. Os tubos foram centrifugados a 12000 x g por 

10 minutos e a absorbância foi medida em espectofotômetro a 405 nm. Provas 

em branco foram realizadas e os ensaios foram feitos em triplicata. 

 

3.8.2 Cultura de Células 

 

A linhagem de células HepG2 (hepatoma) foi cultivada em meio de 

cultura RPMI 1640 suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino, 100 U/mL de 
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penicilina, e 100 μg/mL de estreptomicina a 37ºC em atmosfera úmida de 5% 

de CO2. As células foram semeadas (3 x 104 células/mL) em microplacas de 

cultivo de 96 poços foram incubadas por um período de 72 horas com 

concentrações de EvCI que variaram de 0,25 a 50 μg/mL. 

 

3.8.3 Ensaio de viabilidade celular 

 

A viabilidade celular foi determinada pelo teste de redução do brometo 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazólio (MTT). O teste do MTT avalia a 

integridade mitocondrial das células testadas baseado na redução enzimática 

do corante até o produto chamado formazan pelas desidrogenases 

mitocondriais. Após o período de tratamento de 72 horas com as diferentes 

concentrações de EvCI, as células foram incubadas em meio de cultura 

contendo 1 mg/mL de MTT por 3 horas e posteriormente lavadas com etanol 

por cinco minutos para solubilização do formazan. A absorbância das amostras 

foi monitorada a 570 nm (Mosmann, 1983). 

 

3.8.4 Citotoxicidade e atividade hemolítica para EvCI 

 

Os efeitos do EvCI sobre a viabilidade celular foram avaliados sobre 

células do sangue periférico de humanos. Cerca de 1 mL de sangue total foi 

incubado com EvCI e BSA em diferentes concentrações (5 a 50 µg/mL) por 15 

minutos a 37 ºC para avaliar possíveis alterações hematológicas. A viabilidade 

das células foi analisada por contador de células sanguíneas (CHCELL 6019 – 

LABORLAB). 

A avaliação de atividade hemolítica foi realizada de acordo com 

Johansson (2002). Hemácias humanas foram separadas do plasma por 

sedimentação e lavadas três vezes com tampão PBS 150 mM, pH 7,4. O 

mesmo tampão foi utilizado para preparar uma suspensão 1% (v/v) de 

hemácias e solubilizar as amostras. Em tubos de 1,5 mL, 100 µL da suspensão 

de hemácias foram incubadas com 100 µL do EvCI em diferentes 
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concentrações (3 a 50 µg/mL) por 60 minutos à temperatura ambiente. Foram 

também incubados com 100 µL da suspensão de hemácias 100 µL Triton X-

100 1% (v/v), constituindo a referência de 100% de hemólise, e 100 µL do 

tampão PBS, referência para 0%. Após a incubação, os tubos foram 

centrifugados a 8000 x g por 3 minutos e alíquotas de 100 µL dos 

sobrenadantes foram transferidos para placas de microtitulação de 96 poços, 

analisados em leitura de 405 nm. 

 

3.8.5 Ensaios de Hemaglutinação 

 

Para detecção de lectinas na fração eluída na matriz de quimotripsina, 

ensaios de hemaglutinação foram realizados. 

 

a) Lavagem dos eritrócitos para hemaglutinação 

 

Alíquotas de 2 mL de sangue ABO foram lavadas com 8 mL de solução 

fisiológica e centrifugadas a 3000 rpm, até a obtenção de uma massa de 

eritrócitos íntegros livre de soro e material hemolisado. 

 

b) Tratamento dos eritrócitos com Proteinases 

 

Com a finalidade de remover o glicocálise e favorecer uma maior 

exposição dos carboidratos de superfície, os eritrócitos foram submetidos a 

tratamentos enzimáticos com papaína e tripsina. Em ambos os casos, uma 

solução estoque de 1 mg/mL em NaCl 0,9% foi preparada e adicionada ao 

sangue, previamente lavado, na proporção de 1:1 (v/v). No caso da papaína a 

mistura foi incubada por 30 minutos a 37ºC, com leve agitação ocasional 

enquanto que com a tripsina a solução foi deixada em repouso por 1 hora, à 

temperatura ambiente. Após esse procedimento as misturas foram 

centrifugadas a 8000 x g, por 5 minutos e os precipitados lavados 6 vezes com 

NaCl 0,9%. 
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c)  Ensaio de hemaglutinação 

 

Os testes de hemaglutinação foram realizados por meio de diluição 

seriada da amostra teste (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512 e 

1/1024) em placas de ELISA com fundo em ―V‖. No primeiro poço foram 

adicionados 25 µL da amostra e 25 µL de uma suspensão de eritrócitos a 4% 

tratados enzimaticamente enquanto que, a partir do segundo em diante foram 

adicionados 25 µL de NaCl 0,9%, 25 µL da amostra diluída seriadamente e 25 

µL de uma suspensão de eritrócitos a 4%, submetidos a tratamentos 

enzimáticos. A reação foi incubada por 1 hora, à temperatura ambiente. O grau 

de aglutinação foi observado visualmente e o título expresso em unidades de 

hemaglutinação (U.H.), que foi definido como o inverso da maior diluição da 

amostra que tenha apresentado nítida aglutinação (Moreira; Perrone, 1977). 

Para estabelecer o controle positivo de aglutinação nos ensaios, foi utilizada 

concanavalina A (ConA). 

 

3.8.6 Testes anticoagulantes in vitro 

 

Os testes de atividade anticoagulante do EvCI foram realizados através 

de kits comerciais (Wiener lab.) em Coagulômetro automático, segundo a 

metodologia descrita por Osoniyi e Onajobi (2003). Para a obtenção do plasma, 

foi utilizado sangue de voluntários sadios que negaram o uso de alguma 

medicação durante duas semanas antes da coleta, a ingestão de bebidas 

alcoólicas nos últimos três dias ou fossem fumantes. 

A coleta do sangue se deu através de punção venosa não traumática e 

misturado com o anticoagulante Citrato de Sódio 3,8% na proporção de 9 

partes de sangue para 1 de citrato em seguida foi centrifugado por 3000 rpm 

por 10 minutos à temperatura ambiente. O plasma foi então removido e 

realizado um ―pool‖ dos plasmas citratados. O ―pool‖ de plasmas foi congelado 

e posteriormente utilizado nos ensaios de coagulação. 

 

a) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (APTT) 



72 

 

Este ensaio foi realizado com o EvCI e heparina como controle positivo, 

os quais foram diluídos em tampão PBS 150 mM, pH 7,4  em diversas 

concentrações. Plasma humano citratado (90 µl) foi misturado com 10 µl de 

diversas soluções em diferentes quantidades de EvCI (0; 0,125; 0,25; 0,5; 1,5; 

3,0 e 6,0 µg). Para controle negativo, tampão PBS 150 mM, pH 7,4 foi 

adicionado ao plasma em substituição ao EvCI e heparina. Posteriormente, 

adicionou-se 100 µl de cefalina à mistura e incubado por 3 minutos a 37ºC, 

decorrido este tempo adicionou-se cloreto de cálcio (CaCl2) 0,025 M e o tempo 

de coagulação foi determinado em coagulômetro. Todos os pontos foram 

realizados em triplicata. 

 

b) Tempo de Protrombina (PT) 

 

Para determinação do tempo de protrombina, o ―pool‖ de plasma 

humano citratado (90 µl) foi misturado com 10 µl de diversas soluções em 

diferentes quantidades de EvCI e heparina como controle positivo, e incubadas 

por 3 minutos a 37ºC. Para controle negativo, tampão PBS 150 mM, pH 7,4 foi 

adicionado ao plasma em substituição ao EvCI e heparina. Decorrido este 

tempo adicionou-se 200 l de tromboplastina cálcica de cérebro de coelho pré-

aquecida a 37ºC e o tempo necessário para a coagulação foi determinado em 

coagulômetro automático. Todos os pontos foram realizados em triplicata. 

 

3.8.7 Efeito do EvCI após indução de sepse em camundongos 

 

 O modelo de indução de sepse foi realizado de acordo com Benjamim et 

al. (2000) utilizando cirurgia de ligadura e perfuração cecal (LPC). 

Camundongos Swiss machos (n=6) devidamente anestesiados i.p. com 

Cloridrato de Xilasina a 2% e Cloridrato de Cetamina 5% foram tricotomizados 

na parede abdominal sob assepsia com digluconato de clorexidina 1% e então 

submetidos à laparotomia abdominal com incisão longitudinal mediana de 

aproximadamente 2,0 cm seguido de localização, exposição e ligadura do ceco 

com fio de nylon 3.0 a cerca de 1,5 cm da extremidade do ceco. O ceco então 
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foi perfurado (6 perfurações) com agulha 22G. Após verificação da saída de 

fezes do ceco, este foi novamente introduzido na cavidade abdominal. O 

fechamento da cavidade abdominal foi realizado em dois planos de sutura com 

pontos separados. O EvCI em concentrações crescentes diluído em NaCl 

0,9%, foi administrado 30 minutos antes da cirurgia via intraperitoneal (i.p.). O 

grupo controle positivo foi administrado NaCl 0,9% i.p. antes da cirurgia. O 

grupo controle negativo foi submetido à cirurgia fictícia, sem perfuração cecal. 

O procedimento incluiu somente laparotomia mediana, manipulação do ceco e 

fechamento da cavidade abdominal. 

 Para avaliar o efeito do EvCI sobre a migração de leucócitos, cerca de 6 

horas após a indução da sepse, o peritônio dos camundongos foram expostos 

e com auxílio de agulha e seringa estéreis, foram inoculados na cavidade 

peritoneal 5,0 mL de salina estéril. Após o massageamento do abdômen por 

aproximadamente 30 segundos para o desprendimento de células, o lavado 

peritoneal dos camundongos foi aspirado e acondicionado em tubos plásticos 

estéreis. Após a coleta, os lavados foram centrifugados por 10 minutos a 3500 

rpm. O sobrenadante obtido foi desprezado e o ―pellet‖ de células foi 

ressuspenso em 1,0 mL de salina estéril. Para evidenciamento dos leucócitos, 

foi utilizado como solução corante o líquido de Turk, no qual 20 µL da solução 

de células foram misturadas com 400 µL do corante. A contagem de células foi 

feita em câmara de Neubauer, com auxílio de microscópio de luz. 

 

3.9 Análises estatísticas 

 

Todos os dados representam pelo menos três experimentos 

independentes e foram expressos com média ± DP (Desvio Padrão). As 

diferenças entre os grupos foram comparadas pelo teste ANOVA e pelo teste 

de Tukey. Foram consideradas diferenças significativas quando o valor de p foi 

inferior a 0,05 e 0,001. 
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4.0 RESULTADOS 

 

4.1 Isolamento, purificação e caracterização do inibidor de quimotripsina 

das sementes de e. veluntina. 

 

4.1.1 Determinação da atividade inibitória sobre as proteases serínicas, 

tripsina e quimotripsina, nas frações protéicas de E. velutina. 

 

O extrato de proteínas totais da semente de E. velutina foi fracionado de 

acordo com a percentagem de saturação de sulfato de amônio nas frações F1 

(0-30%), F2 (30-60%) e F3 (60-90%). Após o fracionamento, foi avaliada a 

atividade inibitória sobre tripsina e quimotripsina no extrato bruto e nas 

diferentes frações. 

O extrato bruto inibiu em 90,69 % ± 2,12 a atividade da quimotripsina.  

As frações, F1 e F2 apresentaram percentuais de inibição muito semelhantes, 

no entanto F2 teve maior atividade inibitória sobre a quimotripsina com um 

percentual de inibição de 90,26 % ± 0,5. (Figura 11 A). 

Em relação à inibição da tripsina, o extrato bruto inibiu em 100 % a 

atividade da enzima, e a fração que apresentou o maior percentual de inibição 

foi a F3 (94,84% ± 3,24) (Figura 11 B). 
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Figura 11. Inibição da atividade de quimotripsina e tripsina pelas frações protéicas de sementes 
de E. velutina. A. Inibição da quimotripsina, utilizando-se 100 μL de cada fração protéica e 
Azocaseína 1%, pH 7,5 como substrato protéico. B. Inibição da tripsina, utilizando-se 100 μL de 
cada fração proteica e BApNA como substrato. 
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4.1.2 Cromatografia de afinidade em coluna de Tripsina-Sepharose CL 4B 

A fração F2, que apresentou maior atividade inibitória para 

quimotripsina, foi aplicada em coluna de afinidade Tripsina-Sepharose. Esse 

passo da purificação teve como objetivo excluir os inibidores de tripsina 

presentes na fração F2 que poderiam inibir também quimotripsina e, 

consequentemente, serem adsorvidos na coluna de afinidade de 

Quimotripsina-Sepharose, o segundo passo de purificação. Para determinar a 

capacidade da coluna, foi feita uma curva com a coluna de Tripsina-Sepharose 

aplicando diferentes quantidades de F2. As quantidades de proteínas 

escolhidas para aplicar na coluna foram 7 mg, 21 mg e 35 mg. O material não-

retido na coluna foi eluído com tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 e o retido com 

HCl 5 mM. Após a afinidade, para avaliar a presença do inibidor de tripsina no 

eluato da coluna, foi realizado o ensaio de inibição para tripsina. Também foi 

feito o ensaio de inibição para quimotripsina para avaliar a atividade inibitória 

para quimotripsina no eluato. 

As frações não-retidas das afinidades nas quais foram aplicadas 21 mg 

e 35 mg de proteína apresentaram inibição para tripsina com inibição de 

38,23% e 98,37%, respectivamente (Figuras 12 A e 12 B). Apenas o não-retido 

da afinidade na qual foram aplicados 7 mg de proteína não apresentou inibição 

da tripsina, sendo a quantidade de proteína que não satura a coluna (Figura 12 

C). Nas três cromatografias, o material retido na coluna inibiu 

aproximadamente 100% da atividade para tripsina, o que comprova a ligação 

do inibidor de tripsina à matriz da coluna (Figura 12). 

Em relação à atividade inibitória da quimotripsina, os não-retidos das 

três afinidades inibem a quimotripsina. Isso demonstra que o responsável pela 

atividade inibitória da quimotripsina presente em F2 não se liga à coluna de 

Tripsina-Sepharose. 

Após cromatografia de afinidade em coluna de tripsina, as frações não 

retidas na coluna e livres de inibidor de tripsina foram submetidas a um passo 

seguinte de purificação em coluna de afinidade de Quimotripsina-Sepharose. 
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Figura 12. Perfil de Eluição de F2 em Coluna de Afinidade Tripsina-Sepharose: A coluna foi 
previamente equilibrada com tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5. Proteínas adsorvidas foram 
eluídas com HCl 5 mM e as frações proteicas (2,0 mL/tubo) foram monitoradas a 280 nm. A 
atividade inibitória sobre a tripsina foi avaliada, com BApNA como substrato; e para 
quimotripsina, utilizou-se Azocaseína como substrato. Utilizou-se 100 μL das frações para os 
ensaios de inibição. A foram aplicados 35 mg de proteína; B 21 mg de proteína e C 7 mg de 
proteína. 
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4.1.3 Cromatografia de afinidade em coluna de Quimotripsina-Sepharose 

4B 

 
As proteínas da Fração F2 não retidas em coluna de Tripsina-

Sepharose, eluídas com Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 foram aplicadas em coluna de 

afinidade de Quimotripsina-Sepharose. A coluna foi previamente estabilizada 

com o mesmo tampão. 

As proteínas retidas na coluna foram eluídas após a aplicação de HCl 5 

mM. As frações retidas na coluna foram colecionadas, dialisadas contra Tris-

HCl 50 mM pH 7,5 e submetidas a ensaio de inibição da quimotripsina. Foram 

utilizados 100 μL da fração retida e Azocazeína como substrato protéico. O 

material retido apresentou inibição de 86,15 % sobre a atividade da 

quimotripsina (Figura 13). 

 

 

 

 
Figura 13. Perfil de eluição do material não-retido em Tripsina-Sepharose de F2 em coluna de 
Quimotripsina-Sepharose. Foram aplicados aproximadamente 4 mg de proteína. A coluna foi 
previamente equilibrada com tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5. Proteínas adsorvidas foram 
eluídas com HCl 5 mM e as frações proteicas (2,0 mL/tubo) foram monitoradas a 280 nm. A 
atividade inibitória sobre a quimotripsina foi realizada usando 100 μL do inibidor para os 
ensaios de inibição com Azocaseína como substrato. 
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4.1.4 Cromatogragrafia de troca iônica em Resource Q 1mL 

 
 

Para a purificação do inibidor, cerca de 250 µg de proteína obtidas da 

cromatografia de afinidade quimotripsina-Sepharose foram submetidas à 

cromatografia de troca iônica em Resource Q 1 mL (GE Healthcare) em 

sistema FPLC/AKTA. A coluna foi previamente equilibrada com Tris-HCl 20 

mM, pH 8,0. A eluição do material retido foi realizada com o mesmo tampão 

acrescido de NaCl em um gradiente linear de 0-1 M, sob o fluxo de 2 mL/min 

durante 30 minutos. Um pico protéico predominante, com atividade anti-

quimotríptica e anti-elastásica neutrofílica de 94 e 92% respectivamente, foi 

eluído do gradiente linear e corresponde ao inibidor de E. velutina purificado, 

denominado EvCI. (Figura 14). As frações inibitórias foram coletadas, 

concentradas e aplicadas em coluna Hitrap desalting, sendo posteriormente 

liofilizadas para os demais ensaios. 

 

 

Figura 14. Perfil Cromatográfico de EvCl de troca iônica Resource Q 1 mL em sistema 
FPLCAKTA. A coluna foi previamente equilibrada Tris-HCl 20 mM, pH 8,0. As frações (0,5 
mL/tubo) foram monitoradas a 280 nm. O pico, indicado pela seta, apresentou atividade 
inibitória contra quimotripsina, representando o inibidor purificado. 
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4.1.5 Purificação do inibidor de quimotripsina de EvCI 

 

 
A partir dos volumes das frações obtidas em cada passo de purificação, 

de suas respectivas quantificações de proteína e unidades inibitórias (UI) foi 

construída uma tabela de purificação de EvCI (Tabela 3). O extrato bruto (EB),                                

obtido na primeira etapa do processo de purificação, foi utilizado como 

referência para as demais frações protéicas. O valor de purificação 1 e o 

rendimento de 100% foram atribuídos a essa fração. O grau de purificação das 

demais frações foi calculado como sendo a razão entre sua atividade 

específica e a do extrato bruto. E a percentagem de rendimento das demais 

frações foi calculada com base na razão entre a sua atividade inibitória e a 

atividade inibitória do extrato bruto. A atividade específica foi calculada como a 

razão entre a atividade inibitória da fração e o valor da proteína total dessa 

fração. A Tabela 3 mostra que o grau de purificação de EvCI foi de 104,3 

vezes, com uma recuperação de 1,1% no último passo de purificação. 

 

TABELA 3: Etapas de purificação do EvCI. 

Etapas 
Volume 

(mL) 
Proteína 

total (mg) 
Atividade 
inibitória 
total (UI) 

Atividade 
específica 
(UI/mg) 

Purificação 
(X)  

Recuperação 
(%UI)  

Extrato Bruto 160 1862,4 83520 44,9 1 100 
F2 51 407,18 25806 63,4 1,4 30,9 

Afinidade 
tripsina (Não-

retido) 

47 16,6 21949 1322,3 29,5 26,3 

Afinidade 
quimotripsina 

9,0 1,26 4185 3321 74 5 

Resource Q 2,0 0,2 936 4680 104,3 1,1 
Uma unidade de inibidor foi definida como a quantidade de inibidor que diminui a atividade da 
enzima em 0,01 da absorbância a 410 nm. 

 

4.1.6 Eletroforese 

 
As diversas etapas de purificação do inibidor de E. velutina foram 

analisadas por eletroforese em condições desnaturantes SDS-PAGE 12% 

(Figura 15). Uma única banda, referente ao EvCI, corada por Comassie blue foi 

observada, revelando que, de fato, o inibidor foi purificado. 
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Figura 15. Eletroforese em gel de poliacrilamida 1- marcador. Marcadores moleculares: β-
galactosidase (116,0); Albumina Sérica Bovina (66,2); Ovalbumina (45,0); Lactato 
desidrogenase (35,0), Endonuclease de restrição BAP 981 (25,0); β-lactoglobulina (18,4) e 
Lisozima (14,4). 2 Extrato Bruto; 3 F2; 4 Não Retido de Tripsina; 5 Retido quimotripsina; 6 EvCl 
purificado. 

 
 

4.1.7 Determinação da massa molecular 

 
A massa molecular aparente de EvCI foi calculada a partir da corrida 

eletroforética. Por SDS-PAGE foi possível observar uma banda proteíca que 

apresentou uma massa molecular de aproximadamente 17 kDa, calculada por 

regressão linear (Figura 16), tendo por base padrões proteícos de massas 

moleculares conhecidas. 
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Figura 16. Determinação da massa molecular aparente das cadeias polipeptídicas de EvCI a 
partir de migração em gel de poliacrilamida SDS-PAGE. (a) β-galactosidase (116,0); (b) 
Albumina Sérica Bovina (66,2); (c) Ovalbumina (45,0); (d) Lactato desidrogenase (35,0), (e) 
Endonuclease de restrição BAP 981 (25,0); (f) β-lactoglobulina (18,4) e (g) Lisozima (14,4). As 
proteínas foram coradas com Comassie blue. Determinação da massa molecular das 
subunidades de EvCl (~17,89 kDa). Log Mr – logaritmo da massa molecular. 

 

4.2 Especificidade do inibidor para proteinases serínicas 

 
 

 Para determinar a especificidade do EvCI foram realizados ensaios de 

inibição contra outras proteinases serínicas utilizando-se 10 μg do inibidor. Os 

resultados observados na tabela 4, demonstram que o EvCI possui um maior 

percentual de inibição para a quimotripsina (94% ± 2,12), HNE (92% ± 1,3), 

calicreína pancreática (93% ± 1,5), plasmina (73% ± 1,35) e fator Xa (83% ± 

1,5). O inibidor apresentou uma atividade moderada para a Proteinase 3 

(39,9% ± 2,5) e não apresentou inibição significativa para as demais proteases 

serínicas (tripsina, catepsina G e trombina) (Tabela 4). 
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TABELA 4: Especificidade de EvCI para enzimas serínicas 
 

ENZIMA INIBIÇÃO 

Quimotripsina 94% ± 2,12 

Tripsina 6,30% ± 3,92 

HNE 92% ± 1,3 

Proteinase 3 39,9% ± 2,5 

Catepsina G ND* 

Calicreína Pancreática 93% ± 1,5 

Trombina ND* 

Plasmina 73% ± 1,35 

Fator Xa 83% ± 1,5 

  *ND – Não detectado 
 

 
 

4.2.1 Determinação da IC50 do EvCI para elastase neutrofílica humana 

 

Para determinar qual a concentração de EvCI que inibe 50% da 

atividade da elastase neutrofílica humana (IC50) foi construída uma curva de 

titulação. Na construção dessa curva, alíquotas com concentrações crescentes 

de inibidor (0; 1,84; 3,68; 7,35; 11; 14,71; 29,41 e 58,82 nM) foram incubadas 

com aliquotas de 10 µL (13,8 nM) de elastase neutrofílica. Foi determinado o 

percentual de inibição da atividade da elastase neutrofílica para cada 

concentração de inibidor utilizada e construída a curva de titulação (Figura 17). 

De acordo com a titulação, o IC50 do EvCI é de cerca 3,12 nM. Nesse ensaio, o 

percentual máximo de inibição da elastase neutrofílica atingido pelo EvCI é em 

torno de 85%. 
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Figura 17 Determinação do IC50 de EvCI para elastase neutrofílica. Curva de titulação 
utilizando concentrações crescentes de EvCI: 0; 1,84; 3,68; 7,35; 11; 14,71; 29,41 e 58,82 nM e 
concentração fixa de elastase neutrofílica.  
 
 

4.2.3 Determinação da IC50 do EvCI para calicreína pancreática suína 

 

Para determinar qual a concentração de EvCI que inibe 50% da 

atividade da calicreína pancreática suína (IC50) foi construída uma curva de 

titulação. Na construção dessa curva, alíquotas com concentrações crescentes 

de inibidor (0; 3,68; 7,35; 11; 14,71; 29,41; 58,82 e 117,65 nM) foram 

incubadas com aliquotas de 45 µL (1,72 µM) calicreína pancreática. Foi 

determinado o percentual de inibição da atividade da calicreína pancreática 

para cada concentração de inibidor utilizada e construída a curva de titulação 

(Figura 18). De acordo com a titulação, o IC50 do EvCI é de cerca 9,6 nM. Outro 

ponto importante determinado pela curva de titulação é que o percentual 

máximo de inibição da calicreína pancreática atingido pelo EvCI é em torno de 

93%. 
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Figura 18. Determinação do IC50 de EvCI para calicreína pancreática. Curva de titulação 
utilizando concentrações crescentes de EvCI: 0; 3,68; 7,35; 11; 14,71; 29,41; 58,82 e 117,65 
nM e concentração fixa de calicreína pancreática. 
 
 

4.2.4 Determinação da constante de inibição e do mecanismo de inibição 

para elastase neutrofílica e para a calicreína pancreática suína 

 

Para a determinação do valor da constante de inibição (Ki) para a 

elastase neutrofílica e para a calicreína pancreática, foi realizado o gráfico de 

Dixon (Dixon et al., 1979). Na figura 19, está representada a inibição da 

elastase neutrofílica por EvCI (concentrações crescentes) em ensaios 

utilizando SAAVpNA em concentrações de 75 mM e 150 mM. Para a calicreína 

pancreática utilizou-se azocaseína nas concentrações de 0,42 e 0,21 mM 

(Figura 20). A análise dos gráficos confirma que EvCI inibe tanto a elastase 

neutrofílica como a calicreína pancreática de modo competitivo e com valores 

de Ki de 2,4 e 3,2 nM, respectivamente. 
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Figura 19. Determinação do valor de Ki de EvCI para elastase neutrofílica. A constante de 
inibição (Ki) de EvCI sobre a elastase neutrofílica foi determinada pelo método de Dixon et aI, 
1979. O valor de Ki foi obtido dos interceptos das retas das duas concentrações de substrato 
utilizadas. O valor da velocidade foi determinado por V=DO405nm/h/mL. 
 
 
 

 
Figura 20. Determinação do valor de Ki de EvCI para calicreína pancreática. A constante de 
inibição (Ki) de EvCI sobre a calicreína pancreática foi determinada pelo método de Dixon et aI, 
1979. O valor de Ki foi obtido dos interceptos das retas das duas concentrações de substrato 
utilizadas. O valor da velocidade foi determinado por V=DO440nm/h/mL. 
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4.3 Ensaios biológicos 

4.3.1 Efeito do EvCI sobre a liberação de elastase neutrofílica estimulada 

por PAF e fMLP. 

 

Para a avaliação da influência do EvCI na atividade da ENH liberada na 

presença de indutores pró-inflamatórios, PAF e fMLP, foi usada uma 

suspensão de neutrófilos obtida de sangue fresco humano momentos antes do 

início do ensaio. O EvCI nas concentrações 7,35; 14,71; 29,41 e 176,47 nM 

inibiu 55,8; 63,6; 70,5 e 75,6% respectivamente, da elastase liberada em 

resposta a estimulação por PAF (Figura 21) e 43,2; 55,75; 59,42 e 65% 

respectivamente da elastase liberada por estímulo com fMLP (Figura 22). 

 

 

  

Figura 21: Atividade inibitória do EvCI sobre a elastase neutrofílica humana liberada por 
estímulos com fator pró-inflamatório PAF. *p<0,05 em relação ao controle (ANOVA; teste de 
Tukey). 
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Figura 22: Atividade inibitória do EvCI sobre a elastase neutrofílica humana liberada em por 
estímulos com fator pró-inflamatório fMLP. *p<0,05 em relação ao controle (ANOVA; teste de 
Tukey). 

 

 

4.3.2 Efeito do EvCI sobre a viabilidade celular 

 

 
A viabilidade de células HepG2 foram analisadas após incubação por 72 

horas com concentrações crescentes de EvCl (0,25 a 50 μg/mL). Após este 

período foi possível observar a diminuição da viabilidade das células HepG2 de 

maneira dose dependente em resposta a EvCl. O valor da IC50 (a dose que 

diminui a viabilidade celular em 50%) foi obtido com a concentração de EvCl 

em 0,5 μg/mL (Figura 23). 
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Figura 23: Efeito do EvCI na viabilidade celular de células HepG2 avaliado pelo teste de 
redução de MTT. As células foram tratadas com diferentes concentrações de EvCl (0,25 a 50 
µg/mL) por 72 h em microplacas de cultura. A viabilidade das células tratadas com EvCl foi 
expressa como porcentagem da viabilidade das células controle não tratadas. Os resultados 
foram representados como média ± DP da triplicata. *p<0,05 em relação ao controle (ANOVA; 
teste de Tukey). 

 

4.3.3 Citotoxicidade e atividade hemolítica do EvCI sobre células do 

sangue periférico humano. 

As células do sangue periférico humano não sofreram ação citotóxica 

quando analisadas por contador de células sanguineas e citometria de fluxo 

(Figura 24 e Tabela 5) e as hemácias não foram hemolisadas como visto por 

ensaio hemolítico em placa de 96 poços (Figura 25), quando na ausência e 

presença do EvCI. 
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Figura 24: Citometria de fluxo do sangue periférico humano na presença e ausência de 

EvCI. (A) Sangue periférico humano na ausência de EvCI; (B) Sangue periférico humano na 

presença de EvCI (50 µg/mL ou 2940 nM). 

 

 

TABELA 5: Análise do efeito citotóxico do EvCI sobre sangue periférico total 

 

Albumina sérica bovina, BSA; Ausência do inibidor, controle. LYM (%), porcentagem de 

linfócitos; WBC (x 10
3
/µL), RBC (x 10

6

/µL) e PKT (x 10
3

/µL), contagem de glóbulos brancos, 
eritrócitos e plaquetas, respectivamente. *p<0,05 em relação ao controle (ANOVA; teste de 
Tukey). 

 

 

 

 

 Controle BSA EvCI 

5µg 25µg 50µg 5µg 25µg 50µg 

WBC 5,45±0,070 5,1±0 5,35±0,07 5,05±0,07 5,53±0,11 5,46±0,11 5,33±0,11 

LYM 39,35± 0,49 38,95±0,49 40,1±1,69 39,95±0,35 40,5±0,62 39,83±0,94 40,1±1,94 

RBC 4,825±0,007 4,44±0,09 4,50±0,02 4,54±0,16 4,59±0,04 4,6±0,07 4,61±0,06 

PKT 131±4,24 113,5±2,12 128±8,48 112,5±3,53 129,33±10,06 134,0±5,29 137,0±6,92 

A B 
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Figura 25. Avaliação do efeito hemolítico do EvCI sobre hemácias humanas. Foi utilizados 
concentrações crescentes do inibidor (3 a 50 µg/µL). Como controle negativo e positivo foram 
utilizados tampão fosfato salino (PBS) e Triton X-100 1%, respectivamente. *p<0,05 em relação 
ao controle positivo (ANOVA; teste de Tukey). 

 

 

4.3.4 Ensaios de hemaglutinação 

 

Para detecção de lectinas na fração eluída da coluna de quimotripsina-

sepharose, foram realizados ensaios de hemaglutinação, no qual não foi 

detectado atividade do tipo lectínica nessa fração. 

 

4.3.5 Testes anticoagulantes in vitro 

 
 

O potencial anticoagulante do EvCI foi determinado através dos testes 

APTT (tempo de tromboplastina parcial ativado) e PT (tempo de protrombina), 

usando uma heparina padrão como referência (hep G3000). Os testes citados 

são referidos como testes funcionais, pois, monitoram a formação do coágulo 

sangüíneo (LEADLEY Jr et al., 2000). De acordo com os resultados obtidos, o 

EvCI foi capaz de prolongar o APTT de maneira dose-dependende, quanto 

maior a concentração utilizada maior foi o tempo necessário para a formação 

do coágulo de fibrina (Figura 26). 
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 Figura 26: Efeito do EvCI no prolongamento do tempo de formação do coágulo através dos 
testes de APTT e PT. (A) Quantidades crescentes de EvCI; (B) Quantidades crescentes de 
Heparina. . *p<0,05 em relação ao controle negativo (ANOVA; teste de Tukey). 
 

 

4.3.6 Efeito do EvCI após indução da sepse em camundongos 

 

 Para avaliar o efeito do EvCI na migração leucocitária em camundongos 

sépticos utilizou-se  o modelo de ligadura e perfuração cecal (LPC). Observa-

se na figura 27 que o EvCI inibiu em cerca de 84 e 87 % a migração 

leucocitária utilizando  0,5 e 1,0 µg por peritônio, respectivamente. O gráfico 

representa a comparação entre as médias do número de leucócitos por mm3 de 

líquido peritoneal, 6 horas após a indução da sepse, exceto para o controle 

negativo onde não houve a indução de sepse.  
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Figura 27. Efeito do EvCI sobre a migração leucocitária em camundongos sépticos. *p<0,001 
em relação ao controle positivo (ANOVA; teste de Tukey). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Em plantas, os inibidores de proteases atuam como proteínas de reserva 

(Mosolov, 1995; Valueva; Mosolov, 1999) ou podem estar envolvidos no 

mecanismo de defesa vegetal contra pragas e doenças causadas por 

patógenos (Ryan, 1990; Macêdo et al., 2003; Haq et al., 2004; Tamhane et al., 

2005). Os inibidores podem ser também utilizados como ferramentas 

alternativas no tratamento de patologias tais como hemorragias, inflamação e 

câncer. Inibidores tipo Kunitz e Bowman-Birk estão envolvidos em muitos 

processos fisiológicos e, por isso, são os mais estudados como candidatos 

para possíveis fármacos (Oliva et al., Chen; Shaw, 2003; Fook et al., 2005; 

Mello et al., 2006). Extratos proteicos de várias leguminosas, como feijão lima 

(Phaseolus limensis), feijão comum (Phaseolus vulgaris), feijão azuki 

(Phaseolus angularis), lentilha (Lens culinares), ervilha (Pisum sativum) e, mais 

recentemente o tamarindo (Tamarindus indica) apresentaram-se como ricas 

fontes de inibidores de ENH (Fook et al., 2005; Hojima, Pisano, Cochrane, 

1983; Siedle et al., 2003). Os inibidores do tipo Bowman-Birk parecem ter uma 

característica intrínseca de inibir tanto a elastase neutrofílica como 

quimotripsina, porém a maioria dos seus estudos estão voltados para 

propriedades anti-carcinogênicas (Kennedy, 1998; Rui-Feng, Song, Chi, 2005). 

Sua aplicação terapêutica em doenças antiinflamatórias tem perdido a cena 

para inibidores do tipo Kunitz, serpinas e Kazal, o que tem tornado a busca por 

inibidores exógenos, não só de elastase neutrofílica, mas também de outras 

enzimas relacionadas com o processo inflamatório, com intuito de minimizar 

tais moléstias relacionadas à destruição tecidual por proteases. 

De acordo com a literatura, vários inibidores de leguminosas do gênero 

Erythrina já foram purificados. Dentre eles, quatro inibidores de Erythrina caffra, 

sendo um específico para tripsina, outro específico para quimotripsina e dois 

inibidores bifuncionais, que inibem tanto tripsina como quimotripsina (Joubert, 

1982a). Nas espécies Erythrina acanthocarpa e Erythrina latissima foram 

purificados dois inibidores de cada uma, um específico para tripsina e outro 

específico para quimotripsina (Joubert, 1982b; Joubert; Carlsson; Haylett, 

1981) e dois inibidores de tripsina (ETIa e ETIb) e um de quimotripsina (ECI) 
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foram isolados das sementes de Erythrina variegata (Kouzuma et al., 1992). 

Entretanto não há relatos na literatura demonstrando a ação inibitória de 

inibidores purificados de sementes desse gênero sob a elastase neutrófilica 

humana (ENH). 

 Em 2010, Varela isolou, purificou e caracterizou um inibidor de 

quimotripsina das sementes de Erythrina veluntina (EvCI) no qual foi observado 

o efeito antiproliferativo desse inibidor sob linhagens de células tumorais.  

 Nesse estudo o EvCI foi purificado de acordo com a metodologia 

seguida por Varela (2010) com modificações, no qual no último passo de 

purificação do inibidor foi utilizado uma cromatografia de troca iônica Resource 

Q em substituição a cromatografia de fase reversa C18. A recuperação no 

último passo foi de 1,1 % de rendimento (tabela 4), resultado superior aos 

encontrados para outros inibidores tipo Kunitz (Bhattacharyya, et al., 2006; 

Bhattacharyya; Rai; Babu, 2007; Gomes, et al., 2005; Macedo et al., 2007; 

Mello et al., 2001). A purificação foi de 104,3 vezes, valor inferior ao encontrado 

por Gomes e colaboradores (2005) para o inibidor de tripsina de sementes de 

C. pallida, o qual foi purificado 180 vezes e superior ao inibidor de tripsina das 

sementes de T. indica, purificado 80,57 vezes (Fook et al., 2005). Sendo assim, 

o EvCI possui um alto rendimento e pureza com relação a outros inibidores na 

literatrura. 

 Em relação à especificidade, EvCI inibe a elastase neutrofílica e a 

calicreína pancreática suína com uma IC50 de 3,12 nM e 9,6 nM 

respectivamente, como também inibe o fator X (ativado) e a plasmina com uma 

taxa de inibição de 83% e 73% respectivamente, porém não afetando a 

atividade da tripsina, trombina bovina e Catepsina G, além de inibir apenas 

moderadamente a atividade da Proteinase 3. Especificidades de inibição 

diferentes foram encontrados para inibidor tipo Kunitz isolado de tubérculos de 

batata, como PSPI-21, com massa molecular de aproximadamente 21 kDa, que 

se comportou como um potente inibidor de ENH, tripsina e quimotripsina 

(Valueva, Revina, Mosolov, 1997). Para o inibidor purificado de tamarindo foi 

observado especificidade para ENH e tripsina pancreática bovina (Fook et al., 

2005). O inibidor de tripsina urinário (UTI) que possui inibição para tripsina, 
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quimotripsina, plasmina, catepsina G, HNE e proteinases da cascata de 

coagulação (Inoue et al., 2005). 

 A IC50 do EvCI para a HNE foi de 3,12 nM (0,053 µg/mL). Esse valor se 

encontra bem abaixo daqueles encontrados por Johansson e colaboradores 

(2002), quando analisaram extratos protéicos ricos em inibidores de 

serinoproteases de mais de 96 espécies de plantas com propriedades 

fitoterápicas assim como a Anemone canadensis, Trifolium pratense, Alluandia 

humbertii e Commiphora guidottii, nos quais a IC50 está em torno de 100 

µg/mL. A IC50 do EvCI foi bastante inferior quando comparada aos inibidores de 

elastase de Tamarindus indica purificado por Fook et al. (2005) e ao SKTI 

(Ribeiro et al., 2010) que foram de aproximadamente 55 e 8 µg/mL, 

respectivamente. Porém, foi superior ao do inibidor de tripsina urinária com a 

IC50 de 0,64 nM (Ogawa et al., 1987). Esses resultados indicam uma forte 

eficácia do EvCI em inibir a HNE em relação a outros inibidores na literatura. 

Os experimentos de cinética indicam que EvCI inibe a HNE de modo 

competitivo. Resultados semelhantes foram encontrados para o inibidor isolado 

de plaquetas, Trombospondina (Hogg et al., 1993) e para o inibidor de HNE 

sintético Silvelestat (Hoshi et al., 2005).  

O valor da constante de inibição (Ki) calculado para o EvCI foi de 2,4 nM 

que é superior ao inibidor isolado da larva Boophilus microplus (Tanaka et al., 

1999) e a Elafina humana com Ki de 0,17 nM. Porém é inferior ao inibidor 

sintético Silvelestat (Sigma S7198) que apresenta um Ki de 200 nM, assim 

como o Elastatinal de origem bacteriana com Ki de 240 nM, demostrando uma 

alta afinidade do EvCI pela HNE em comparação com inibidores vendidos 

comercialmente, sendo o mesmo um forte candidado à produção de 

recombinantes. 

 A busca por compostos com atividade anti-elastásica desperta interesse 

devido à importância da ENH em uma série de doenças de caráter inflamatório. 

Doenças importantes como artrite reumatóide, SARS, fibrose cística, 

glomerulonefrite e sepse têm como grande pivô da lesão tecidual a enzima, 

liberada no meio extracelular sem uma correta regulação (Lackson et al., 2010; 

Okada et al, 1988; Siedle et al, 2003; Schrijver et al, 1989; Nakamura et al, 

1992; Lee; Downey, 2001; Kawabata et al, 2002; Moraes et al, 2003; Hoshi et 
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al., 2005). Uma vez no meio extracelular, a elastase não vitima apenas o tecido 

adjacente a sua liberação, mas interage com uma gama de proteínas solúveis 

e aderidas a células locais ativas em várias vias fisiológicas (Steadman et al, 

1993; Owen et al, 1997; Rao et al, 1991; Pipoly; Crouch, 1987; Starkey; Barret, 

1976; Allen; Tracy, 1995; Turkington et al, 1991; Taylor et al, 1977; Orr et al, 

1979). Um agravante nesse sentido está no fato do neutrófilo ser uma das 

primeiras células a serem recrutadas ao local da lesão e a elastase, sua 

enzima majoritária, liberada a grandes quantidades. Portanto, a inibição da 

HNE pode ser considerada um tratamento efetivo contra doenças relacionadas 

à disfunção da HNE (Hoshi et al., 2005). Tendo em vista que o EvCI possui 

uma grande afinidade e especificidade pela HNE (pois não inibiu catepsina G e 

inibiu brandamente a proteinase 3), esse inibidor é um candidato em potencial 

como agente antiinflamatório. 

 Com o intuito de averiguar o efeito do EvCI sobre a liberação de HNE, 

seguindo a metodologia descrita por Jonhansson e colaboradores (2001), 

neutrófilos humanos foram incubados, in vitro, com dois indutores bem 

conhecidos: o Fator indutor de Plaquetas (PAF), composto proveniente de vias 

endógenas, e N-formil-metionil-leucil-fenilalanina (fMLP), componente da 

parede celular bacteriana, e portanto indutor exógeno. O ensaio continha ainda 

um facilitador da exocitose de vesículas citoplasmáticas neutrofílicas, a 

citocalasina B. 

O EvCI, numa concentração de 29,41 nM (0,5 µg/mL), inibiu em 70,5 % 

a via endógena (PAF) e em 59,2 % a via exógena (fMLP) após estimulação de 

neutrófilos pelos respectivos compostos. Esses resultados, bastante 

semelhantes em grau de inibição por fMLP e PAF, demonstraram que ambas 

as vias são afetadas. Estes resultados de inibição são superiores aos 

demonstrados por Fook et al. (2005), no qual o inibidor denominado ITT inibiu 

em 44.6% e 28,4% as vias de PAF e fMLP, respectivamente, utilizando cerca 

de 56 µg/mL do ITT. Já a fração rica em ApTI apresenetou 41,3 % de inibição 

para PAF e 68,5 % para fMLP (Araújo, R. R. O., 2010). O inibidor de tripsina de 

soja (SKTI) de demonstrou inibir ambas a vias com 83,1% e 70% de inibição 

para PAF e fMLP, respectivamente, com uma concentração de inibidor de 8 

µg/mL (Ribeiro, 2010). A inibição das duas vias é comum para os inibidores de 
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ENH. Essa inibição pode ser devido à inibição direta da elastase, efeitos 

tóxicos do inibidor ao neutrófilo ou sua afinidade pelos receptores de PAF e 

fMLP ou outros receptores (Johansson et al, 2001) (figura 28). 

 

 

Figura 28: Esquema ilustrativo do bioensaio com os indutos PAF e fMLP. Vários modos 

de ação do inibidor que pode ter efeitos estimulatórios e/ou inibitórios sobre a HNE. Fonte: 

Johansson et al, 2001. 

 

Atualmente, a pesquisa por compostos sintéticos ou naturais que 

possuem ação inibitória para esses indutores, são uma ferramenta promissora 

no desenvolvimento de novos compostos antiinflamatórios representando uma 

das áreas de maior investimento da indústria farmacêutica a nível mundial. 

Nos ensaios in vivo para indução da sepse, o modelo de cirurgia de 

ligadura e perfuração cecal (LPC) em camundongos (Benjamim et al. 2000) foi 

utilizado. Os animais submetidos ao modelo experimental de peritonite séptica 

induzida apresentaram sinais característicos de sepse nas primeiras horas 

após cirurgia, incluindo piloereção, letargia, exsudato ao longo dos olhos e do 

nariz, dilatação abdominal e leucocitose (acima de 12000/mm3). Esses 

resultados são compatíveis com os vários relatos da literatura (Júnior et al., 

1998; Salkowski, Detore et al., 1998; Benjamim, Ferreira et al., 2000; Westphal, 

Freise et al., 2004). 

A sepse está diretamente associada à morbidade e mortalidade. A taxa 

de complicações da síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) e 
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coagulação intravascular disseminada (CIVD) aumentam gradualmente em 

proporção à progressão da sepse (Rangel et al., 1995). Inflamação sistêmica 

induz à injúria endotelial vascular e resulta na disfunção de órgãos na sepse 

(McGill S. N., 1998; Rusell J. A., 2006), que está associada com a migração de 

leucócitos ativados da corrente sanguínea para os locais de inflamação 

(Geissmann et al., 2003). A interação entre leucócitos e células endoteliais 

resultante da inflamação sistêmica desempenha um importante papel na 

patogênese da injúria endotelial vascular (McGill S. N., 1998; Rusell J. A., 

2006). A elastase neutrofílica humana (HNE), que possui ação em vários 

substratos (elastina, colágeno, fibronectina, laminina e proteoglicanos), pode 

assim contribuir para a injúria tecidual, levando a um aumento na 

permeabilidade vascular, vasodilatação e ativação da cascata de coagulação 

(Travis, 1988; Rusell, 2006). A elastase neutrofílica desempenha um papel 

importante na patogênese da CIVD (Slofstra et al., 2003). Na sepse, os níveis 

de antitrombina (AT) estão diminuídos como resultado do consumo secundário 

à geração contínua de trombina, diminuição da sua síntese juntamente com a 

degradação pela elastase liberada pelos leucócitos ativados (Levi; Van Der 

Poll, 2005). A HNE também pode clivar a trombomodulina resultando  numa 

forma menos ativa dessa proteína (Takano et al, 1990; Liaw et al., 2004). 

Neste trabalho, o EvCI demonstrou possuir características 

antiinflamatórias, por diminuir o número de células recrutadas para o local de 

inflamação em cerca de 87% utilizando 1,0 µg por cavidade peritoneal, 

provavelmente por inibir, de forma específica, a proteólise causada pela 

elastase leucocitária e/ou suprimir os níveis de citocinas pró-inflamatórias (Cao 

et al., 2010). Em adição o EvCI prolongou o tempo de coagulação através de 

ensaios in vitro especificamente pelo tempo de tromboplastina parcial ativada 

(TTPA) e inibiu o fator X ativado em 83%. Dessa forma, esse inibidor poderia 

atuar como um potencial fármaco com ação anticoagulante, agindo 

especificamente nos fatores de coagulação, diferentemente da heparina que 

age de modo inspecífico, assim como atuando na inibição da elastase 

neutrofílica, diminuindo seus efeitos pró-coagulantes. Inibidores de protease 

são amplamente utilizados no tratamento da sepse e CIVD como os inibidores 
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de elastase neutrofílica Ulinastatin (UTI) e o Sivelestat (Cao et al.; Hayakawa et 

al., 2010). 

Contrariamente o EvCI não apresentou propriedades hemaglutinantes 

para eritrócitos humanos com ou sem tratamento enzimático. Troncoso e 

colaboradores (2002) isolaram um inibidor de tripsina da família Kunitz das 

sementes de Peltophorum dubium (PDTI) com propriedades tipo-lectina. Nesse 

mesmo estudo, o inibidor de tripsina de soja (SBTI) também apresentou 

atividade hemaglutinante. Por não apresentar esse tipo de atividade, o EvCI 

pode ser utilizado como ferramenta terapêutica.  

Com relação ao efeito antiproliferativo sob células tumorais, o EvCI foi 

analisado contra linhagens de células HepG2. O EvCI inibiu a proliferação de 

células HepG2 com uma IC50 de 0,5 μg/mL. Essa inibição pode ser devido ao 

impedimento da adesão celular dependente da sequencia RGD ou inibição de 

proteases envolvidas na degradação de proteínas regulatórias de 

protooncogenes. 

O EvCI não apresentou efeitos tóxicos e hemolíticos sobre populações 

celulares sanguíneas in vitro, mesmo com altas doses do inibidor, 

demonstrando que o mesmo pode atuar como um potencial agente bioativo 

contra doenças inflamatórias relacionadas a disfunção corporal, no controle da 

proteólise exacerbada pela elastase neutrofílica, assim como possível agente 

terapêutico alternativo ou complementar aos tratamentos convencionais como 

radioterapia e quimioterapia, as quais apresentam eficiência moderada e feitos 

colaterais. Estudos adicionais são necessários para confirmar a segurança 

deste inibidor como um agente farmacológico. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O inibidor de quimotripsina purificado de semente de E. velutina, 

denominado EvCI, com massa molecular de 17 kDa, apresentou elevado 

percentual de inibição para elastase neutrofilica (ENH). O EvCI foi capaz de 

inibir as vias de liberação de ENH endógena (PAF) e exógena (fMLP), em 

75,6% e 65 %, respectivamente. A migração leucocitária em camundongos 

sépticos sofreu inibição de cerca de 87 % na presença do EvCI. Este inibidor 

também foi capaz de promover o prolongamento do tempo de coagulação com 

inibição do fator Xa. A análise do efeito citotóxico do EvCI sobre populações 

celulares do sangue total de indivíduos sadios mostrou a não toxicidade deste 

inibidor. EvCI apresentou um efeito antiproliferativo para linhagens de células 

HepG2 com IC50 de 0,5 µg /mL. Esses conjuntos de resultados tornam o EvCI 

um forte candidato para o estudo e desenvolvimento de drogas empregadas no 

tratamento de diversas condições fisiopatológicas, como por exemplo para a 

inibição de enzimas da coagulação, na inibição de HNE, diminuindo assim a 

mortalidade ocasionada pela sua ativação difusa devido à oclusão de vasos, 

que é uma consequência da deposição de fibrina na sepsemia, bem como 

também pode ser um composto promissor para o estudo de seu potencial como 

agente anticarcinogênico. 
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