
 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 

 

 

 

 

RICHELE JANAINA DE ARAÚJO MACHADO 

 

 

 

 

 

UM NOVO INIBIDOR DE TRIPSINA MULTIFUNCIONAL DE 

SEMENTES DE Erythrina velutina: CARACTERIZAÇÃO E 

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

NATAL/RN                                                                                                               

2012 



 
 

RICHELE JANAINA DE ARAÚJO MACHADO 

 

 

 

 

 

UM NOVO INIBIDOR DE TRIPSINA MULTIFUNCIONAL DE 

SEMENTES DE Erythrina velutina: CARACTERIZAÇÃO E 

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN                                                                                                               

2012 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA AO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, COMO 

REQUISITO PARCIAL À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE EM 

BIOQUÍMICA.  

ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS 

CO-ORIENTADORA: ANA HELONEIDA DE ARAÚJO 

MORAIS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RICHELE JANAINA DE ARAÚJO MACHADO 

 

 

 

UM NOVO INIBIDOR DE TRIPSINA MULTIFUNCIONAL DE 

SEMENTES DE Erythrina velutina: CARACTERIZAÇÃO E 

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

Aprovada em: ___/___/___ 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

_______________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Elizeu Antunes dos Santos 
Departamento de Bioquimica - UFRN 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Octavio Luiz Franco 
Departamento de Ciências Genômicas e Biotecnologia - UCB 

  
 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa 
Departamento de Bioquímica – UFRN 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA AO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, COMO 

REQUISITO PARCIAL À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 

MESTRE EM BIOQUÍMICA.  

 



 
 

             “Se enxerguei mais longe, foi por que me apoiei sobre os ombros de 

gigantes”. 

Isaac Newton  

 

DEDICO ESTE TRABALHO: 

A professora Dr. Ana Heloneida. Agradeço pela orientação, pela amizade, 

pelo exemplo a ser seguido, por ter acreditado em mim, me mostrar o caminho da 

ciência, fazer parte da minha vida nos momentos bons e ruins. Poucos são 

brilhantes e inspiradores, esse é um diferencial que não vou deixar de seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agradecimentos 

A Deus por me amparar nos momentos difíceis, me dá força interior para superar as 

dificuldades e me suprir em todas as minhas necessidades. 

Aos meus pais Rita Maria e Laercio Machado por sempre ter acreditado e cuidado 

de mim de uma forma tão amorosa. Obrigada por está sempre ao meu lado, por me 

ouvir, me dá força, enxugar minhas lágrimas e saber do que eu estou precisando 

antes que eu fale.  

A Norberto meu amigo, namorado, noivo e esposo. No primeiro dia em que te 

conheci sabia que iriamos ter uma história juntos.  Agradeço pela paciência de ter 

me ensinado todas as práticas de laboratório. Agradeço por que de todas as 

pessoas você esteve ao meu lado todos os dias e noite me favorecendo momentos 

felizes ao seu lado e sempre me dando força. Agradeço por acreditar em mim. Sem 

você não seria possível realizar este trabalho. Agradeço também e não poderia 

esquecer por enxugar todas as minhas lágrimas principalmente no período das 

disciplinas e você sempre dizia vai dá tudo certo e deu. Simplesmente te amo e 

quero ficar velhinha ao seu lado.  

A Raynara e Gesna minhas irmãs, que estão sempre participando da minha vida. As 

minhas sobrinhas mais linda Lolo e Tata e meu sobrinho Kawã titia ama muito e 

sinto muito orgulho de vocês. 

À minha família, a qual amo muito, pelo carinho, paciência e incentivo. 

A Marilú, Dona Francisca, Nena, Vitória, Nene, Raphaela, Rayara, Fabiana, Nivaldo, 

Fábio e todos da família de Norberto por ter me aceitado com tanto amor.  

Aos professores componentes da banca de defesa de projeto Roberto Dimenstein e 

Jõao Paulo pelas orientações e sugestões valiosas em meu projeto. 

A banca de qualificação Hugo Alexandre, Daniel Lansa e Tatjana pelas correções e 

sugestões para o aperfeiçoamento desta dissertação. 

Aos professores componentes da banca examinadora Prof. Dr.Octavio Luiz Franco 

da Universidade Catolica de Brasilia (UCB) pela amizade, exemplo e auxílio 

imprescindível nesse trabalho. A Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa pelas 



 
 

valiosas sugestões e contribuições em minha dissertação. Agradeço por terem se 

disponibilizado em particpar desta defesa. 

Ao meu orientador professor Dr. Elizeu por ser mestre no sentido literal que a 

denominação confere. Agradeço por ter aceitado me orientar e ter acreditado em 

mim, por todas as perguntas respondidas, pelas disciplinas ministradas e por toda 

orientação. Aprendi muito com o senhor. Obrigada. 

As minhas amigas e companheiras. Vanessa a primeira que entrou no laboratório, 

nossa amizade foi crescendo e hoje ela esta firmada em bons alicerces. A Fabi eu 

agradeço pela grande ajuda, pelo apoio e pela amizade em todos os momentos, te 

admiro muito. Agradeço a Agnes por toda ajuda, foi muito bom acompanhar sua 

evolução no laboratório, obrigada por me ajudar em meus experimentos sempre. A 

Marcella que nos trouxe momentos divertidos no laboratório. A Raquel muito 

obrigada por toda ajuda nas cromatografias e ensaios sempre. A Amanda foi muito 

bom ver a sua evolução no laboratório e saber que sempre posso contar com você. 

A Gabi a primeira aluna que co-orientei fiquei muito feliz em ter uma aluna como 

você. A Thayane, Jéssica e Jússara o trio mais que especial adorei poder ajudar e 

também aprender com cada uma de vocês. Agradeço a todas pelos sábados ao meu 

lado no laboratório. 

Aos meus amigos de turma do mestrado, aos primeiro Ivis, Tafa e Daniel nossa 

primeira disciplina juntos foi ótima. Tafa e Ivis nosso trio deu muito certo eu aprendi 

muito com vocês. De forma especial quero agradecer a minha dupla infalível Ana 

Karina, pois crescemos juntas, passamos noites acordadas estudando aqueles 

artigos difíceis, nossa dupla segue por toda a vida, obrigada pela amizade. As 

companheiras de leitura de artigo de Biologia Molecular Heleni, Cris e Karina pelos 

finais de semana no laboratório estudando. A Daniel por favorecer momentos de 

alegria e descontração no decorrer das aulas. Aprendi muito com sua simplicidade. 

A Fernada pelo exemplo de vida, tendo que trabalhar, cuida da família e estudar, 

admiro sua força. A Hugo por todas as mentirinhas que eu sempre acreditava, mas 

agora não caiu mais não viu. Obrigada pela amizade. A Thiago Gomes pela força e 

confiança sempre. A Thiago Galvão aprendi muito com você e com sua simplicidade 

mostrando sempre que o conhecimento deve ser compartilhado. A Larissa a única 

farmacêutica da turma aprendi muito com você e sempre sabia que ia dá tudo certo 



 
 

mesmo quando você tava toda nervosa. A Patrica aluna de Doutorado que pagou 

conosco as disciplinas aprendi muito com você. A Andesom e Rafael colegas de 

turma e de laboratório. Obrigada à turma por terem me escolhido para ser 

representante da turma. 

Aos alunos de iniciação cientifica do laboratório Raphael Serquiz, Antonio, Marta, 

que sempre estavam prontos para ajudar. E ao mais novo aluno de mestrado 

Jonalson pelas contribuições e bons momentos no laboratório.  

As alunas de doutorado Paula Ivani, Luciana, Patricia e Ticiane vocês me 

acompanharam desde o inicio no laboratório, aprendi muito com vocês. 

A professora e amiga Sumika do Instituto Biológico por ter me recebido de braços 

abertos em seu laboratório. Aprendi muito com a senhora. Obrigada pela companhia 

que mesmo distante da minha família me sentia segura por está sobre sua 

orientação. Foi muito bom nossos passeios. Não vou esquecer nossa ida ao 

zoológico, um sonho realizado. 

A Mari aluna do Instituto Biológico por ter me recebido de braços abertos e em tão 

pouco tempo nos tornamos grandes amigas. 

Aos alunas da UCB Betty, Suzana, Alice e Michelle que me receberam em seu 

apartamento. Em especial a Michelle pela companhia nas madrugadas para 

realização do meu experimento e pela amizade. Aos alunos Ludovico e Osmar por 

toda ajuda e orientações dadas no laboratório. 

Ao professor Dr. Mauricio de Sales por abrir as portas e me dar a oportunidade de 

iniciar na vida acadêmica. 

A professora Adriana Uchoa, pela amizade, força e todas as sugestões valiosas em 

meu trabalho. 

A professora Suelly foi muito bom tê-la como professora, aprendi muito com seus 

ensinamentos.  

A professora Giuliana Paiva pelo exemplo de professora e mestre. 



 
 

Ao professor Marcello Bemquerer, um exemplo a ser seguido de conduzir a ciência 

com excelência e muito conhecimento. Agradeço pela oportunidade, orientação, 

compreensão, amizade, confiança e todos os ensinamentos transmitidos. 

Ao professor Carlos Bloque, pela orientação e por todo ensinamento adquirido. 

Aos alunos da Embrapa José, Maevi e Eduardo, aprendi muito com vocês. Obrigada 

pela companhia e orientações. 

A Leo e sua esposa Carol eu agradeço por ter me ouvido, me orientado e me 

ajudado nos momentos em que precisei.  

A Adeliana pelas contribuições, ajuda e confiança. 

As alunas Dayse Santos, Fernada e Luciana por todas as dúvidas tiradas e pela 

amizade. 

Aos alunos e alunas do LBMG Cynthia, Raniere, Sara, Jailma, Ruth, Mariana, 

Rafael, Ned, eu agradeço pela amizade e por todos os esclarecimentos em minhas 

dúvidas. 

A professora Selma Jerônimo e toda equipe de seu laboratório. Em especial a 

Virginia, Sergio, Bruna, Joana e Glória por sempre esterem à disposição para ajudar. 

Admiro cada um de vocês. 

As alunas e alunos Celina, Marilia, Monique, Luiza e Alison pela amizade e por 

estarem sempre prontos a ajudar. 

A Sheyla, Dayse, Lady e Roberta por terem me ensinado muitas coisas no 

laboratório. Aprendi muito com vocês. 

A Margarita, quero agradecer de forma especial por sempre ajudar nos momentos 

em que estava precisando, tirando todas as minhas dúvidas. 

As minhas amigas nutri Otilia, Kaline, Alessandra, Anna Thais, Rita e Gabi e amigo 

nutri Henrique pela amizade em todos esses anos e pelos momentos de felicidade 

juntos. 

Ao meu amigo Alexandre pela força em todos os momentos, pelo companheirismo e 

por saber me ouvir. Obrigada pela amizade. 



 
 

Aos demais colegas de departamento e funcionários, sempre garantindo um 

ambiente adequado e organizado indispensáveis para o bem estar no ambiente de 

trabalho.  

Ao PPG do departamento de Bioquímica pela grande oportunidade de realizar minha 

pós-graduação.  

A Capes pelo incentivo financeiro durante meu mestrado. 

Às pessoas que direta ou indiretamente auxiliaram o desenvolvimento e conclusão 

desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O mundo é um lugar perigoso de         

se viver, não por causa daqueles que 

fazem o mal, mas sim por causa 

daqueles que observam e deixam o mal 

acontecer.” 

Albert Einstein 



 
 

RESUMO 

 

A sepse é uma doença complexa, de alta gravidade e durante o seu 

desenvolvimento pode ocorrer eventos inflamatórios graves, que podem levar o 

paciente ao óbito. Inibidores de peptidases isolados de sementes de leguminosas 

estão sendo estudados devido suas variadas atividades biomédicas ou 

farmacológicas. Nesse sentido, o presente estudo consistiu na avaliação das 

atividades multifuncionais do inibidor de tripsina presente nas sementes de Erythrina 

velutina (EvTIb). Dois inibidores de tripsina foram purificados por fracionamento com 

sulfato de amônio (30-60%), cromatografia de afinidade em tripsina-sepharose e 

cromatografia de fase reversa. Os inibidores purificados foram denominados de 

EvTIa e EvTIb e suas massas moleculares determinadas por espectrometria de 

massa por electrospray (ESI) foram: 19.228,16 Da e 19.210,48 Da, respectivamente. 

Dentre eles, o EvTIb apresentou maior atividade específica para tripsina e maior 

percentual de rendimento de extração, sendo, portanto, o escolhido para as análises 

adicionais. Os fragmentos desse inibidor gerados por tratamento enzimático com 

tripsina e pepsina foram analisados por espectrometria de massa MALDI-ToF-ToF, 

permitindo elucidar sua estrutura primária parcial. O EvTIb exibiu uma atividade de 

inibição do tipo não-competitiva para a tripsina com IC50 de 22 nmol.L-1 e constante 

de inibição (Ki) de 10 nmol.L-1. Além da atividade de inibição para tripsina, EvTIb 

também inibiu o fator Xa e a elastase neutrofílica, porém não inibiu trombina,  

quimotripsina ou  peptidase 3. EvTIb se manteve estável a variação de pH e 

temperatura. EvTIb não foi citotóxico e não inibiu o crescimento bacteriano de 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus. EvTIb foi capaz de prolongar o tempo de 

coagulação de maneira dose-dependente. Finalmente, observou-se que EvTIb foi 

capaz de restabelecer os níveis hemostáticos,  inibir a migração leucocitária em 

camundongos sépticos e diminuir a secreção de TNF-α e não teve ação sobre a 

liberação de IL-6. Por outro lado, EvTIb promoveu um aumento na liberação de IFN-

α e IL-12. Esses dados sugerem que EvTIb pode constituir em uma nova molécula 

com potencial de uso no tratamento da sepse e doenças relacionadas à coagulação. 

 

Palavras-chaves: Anti-inflamatório. Anticoagulante. Mulungu. Sepse. 



 
 

ABSTRACT 

 

Sepsis is a highly severe and complex disease and during its development can occur 

severe inflammatory events, which may cause the patient's death. Inhibitors of 

peptidases isolated from legume seeds are being studied because of its varied 

biomedical or pharmacological activities. In this sense, the present study was to 

assess the activities of the multifunctional trypsin inhibitor present in the seeds of 

Erythrina velutina (EvTIb). Two trypsin inhibitors were purified by fractionation with 

ammonium sulphate (30-60%), Trypsin-Sepharose affinity chromatography and 

reversed-phase liquid chromatography. The purified trypsin inhibitors were named as 

EvTIa and EvTIb and their molecular masses determined by electrospray mass 

spectrometry were of 19228.16 Da and 19210.48 Da, respectively. Among them, 

EvTIb showed higher specific activity for trypsin and a higher percentage of 

extraction yield, therefore, chosen for further analysis. Inhibitor fragments generated 

by enzymatic treatment with trypsin and pepsin were analyzed by mass spectrometry 

MALDI-ToF-ToF, allowing partially elucidate its primary structure. Inhibition curve, of 

trypsin with EvTIb provided an IC50 value of about 22 nmol.L-1 and Dixon plot showed 

an inhibition constant of 10 nmol.L-1 for trypsin in a non-competitive inhibition 

mechanism. In addition to inhibiting the activity of trypsin, EvTIb also inhibited  factor 

Xa and neutrophil elastase, but did not inhibit thrombin, chymotrypsin or peptidase 3. 

EvTIb remained stable at varying pH and temperature. EvTIb was not cytotoxic and 

did not inhibit bacterial growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus. EvTIb 

was able to prolong the clotting time in a dose-dependent way. Finally, it was 

observed that EvTIb was able to restore the hemostatic levels, to inhibit leukocyte 

migration in septic mice and to decrease the secretion of TNF-α and had no action on 

the release of IL-6. Moreover, EvTIb promoted an increase in the release of IFN-α 

and IL-12. These data suggested that EvTIb may constitute a novel and potent 

molecule with potential use in the treatment of sepsis and diseases related to 

coagulation. 

 

Keywords: Anti-inflammatory. Anticoagulant. Mulungu. Sepsis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Sepse 

 

1.1.1. Considerações gerais e definições 

 

 As infecções relacionadas à assistência à saúde (IrAS) são uma das 

principais causas de mortalidade e aumento dos custos hospitalares em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Essas infecções são bastante comuns e 

devem ser tratadas rápida e adequadamente. Portanto, em quadros clínicos, nos 

quais um paciente adquire uma infecção e esta não é tratada, a mesma pode evoluir 

para um quadro mais grave, podendo levar à sepse, lesão grave e a morte do 

hospedeiro (SILVA, 2011). 

A sepse em humanos pode ser considerada uma síndrome complexa de alta 

gravidade, responsável pelo aumento de internações particularmente em Unidades 

de Terapia Intensiva (UTIs) em todo o mundo. A mortalidade nessa síndrome é alta 

e tem-se tornado um problema mundial de saúde pública apesar dos avanços na 

pesquisa sobre o seu tratamento. Ainda não há um tratamento completamente eficaz 

para a sepse e por este motivo a busca por novos medicamentos tornou-se alvo de 

muitos estudos pela comunidade cientifica (ROSA; SOUSA, 2005). 

A sepse na prática clínica pode apresentar-se sob diversas formas, com uma 

variedade de sinais e sintomas. Os pacientes com sepse apresentam sintomas 

comuns e estes podem variar de acordo com a gravidade da doença de um paciente 

para outro e em um mesmo paciente ao longo do curso da doença. Esses sintomas 

podem variar desde muito leves até sintomas que caracterizam o choque séptico. 

Portanto por esta grande variabilidade clínica dos sintomas da sepse, sua definição 

prática torna-se difícil (SOUZA, 2010).  

 Em 1992, diante da necessidade de padronizarem-se os termos relacionados 

à sepse e objetivando eliminar algumas nomenclaturas mal definidas como 

"síndrome séptica", “septicemia” ou "estado séptico", os termos síndrome da 
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resposta inflamatória sistêmica (SIRS), sepse, sepse grave e choque séptico foram 

definidos com base no Consensus Conference of the American College of Chest 

Physicians and the Society of Critical Care Medicine (ACCP/SCCM, 1992). 

O termo síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) descreve um 

quadro sistêmico desencadeado pelo organismo frente a qualquer agressão 

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

isquemia, queimadura e pancreatite). Sepse foi definida como uma resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS) frente a um estímulo infeccioso e sepse grave quando 

associada à disfunção orgânica, hipotensão (pressão arterial baixa) ou hipoperfusão 

(diminuição do fluxo sanguíneo através de um órgão). Choque séptico é 

caracterizado por sepse com hipotensão arterial persistente e resistente ao 

tratamento com drogas vasopressoras, associado ainda com a redução da perfusão 

tecidual, acidose lática, oligúria e alteração do estado mental mesmo depois de 

adequada reposição volêmica (BONE et al., 1992). 

Diversos modelos animais têm sido utilizados para estudar a sepse, dentre 

eles, os três modelos mais frequentemente utilizados para o estudo da fisiopatologia 

da sepse são: a administração de LPS (endotoxemia), administração de bactérias e 

o modelo de sepse induzida por cirurgia de ligadura e perfuração cecal (LPC) (DOI 

et al., 2009). A indução da sepse através da administração endovenosa de LPS é 

amplamente utilizada para o estudo da sepse, por apresentar sintomas observados 

em pacientes com sepse e choque séptico, tais como alterações hemodinâmicas e 

cardiovasculares, diminuição do débito urinário, redução da perfusão tissular, 

coagulação intravascular disseminada e a produção de grandes quantidades de 

citocinas na circulação. No segundo modelo a indução da sepse é feita através da 

administração de bactérias intraperitonealmente. Este modelo se aproxima mais de 

um quadro de sepse observado na clínica, pois o processo se inicia a partir do foco 

infeccioso na cavidade peritoneal, e não diretamente na circulação (BENJAMIM,  

2001). No modelo de sepse induzida por cirurgia de ligadura e perfuração cecal 

(LPC) observa-se diversos aspectos da sepse humana, como na sepse decorrente 

de traumas com perfurações das alças intestinais, colite ou peritonite pós-operatória. 

Neste modelo é possível “ajustar” o grau de severidade da sepse através da 

extensão do ceco ligado ou através do tamanho e/ ou número de perfurações no 
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ceco. O modelo LPC apresenta padrão de citocinas inflamatórias na sepse muito 

semelhante ao que ocorre na sepse humana (DOI et al., 2009). 

 

1.1.2. Aspectos epidemiológicos 

  

Nos Estados Unidos houve um aumento da incidência de sepse na década de 

1990 como se pode observar em um estudo abrangente realizado pelo Centro para 

o Controle e Prevenção de Enfermidades dos Estados Unidos (CDC) que mostrou 

que em 1989, a incidência de sepse era de 175,9 por 100.000 habitantes contra 73,6 

por 100.000 habitantes em 1979. Nessa época ainda não haviam sido estabelecidas 

as definições da sepse que foram adotadas a partir de 1992, o que talvez tenha sido 

uma limitação desse estudo devido à variabilidade clínica dos sintomas da sepse 

(MARTINS, 2005). 

Estudos epidemiológicos norte-americanos de SIRS e sepse foram realizados 

seguindo as definições do ACCP/SCCM de 1992. Dois grandes estudos merecem 

destaque. Em um primeiro estudo realizado por Rangel-Frausto e colaboradores 

(1995) foi observado que de 3708 pacientes admitidos em três UTIs e em três 

enfermarias, 68% dos pacientes ou seja 2527 pessoas, apresentaram SIRS. Entre 

estes, 26%, 18% e 4% desenvolveram, respectivamente, sepse, sepse grave e 

choque séptico. O segundo grande estudo foi desenvolvido prospectivamente com 

12.759 pacientes, em oito centros médicos acadêmicos por Sands e colaboradores 

(1997) entre os anos de 1993 e 1994. Neste estudo foram incluídos pacientes 

internados em UTIs e todos os pacientes de enfermaria e de pronto-socorro que 

tiveram hemocultura bacteriana. A prevalência de sepse foi de 2,0 ± 0,16 casos por 

100 admissões ou 2,8 ± 0,17 por 1000 pacientes/dia (MARTINS, 2005). 

Em 2001 um grande estudo epidemiológico foi realizado nos Estados Unidos 

e mostrou uma incidência de 751.000 casos de sepse grave naquele ano. Desses, 

383.000 pacientes receberam cuidados intensivos. Foi observado que a mortalidade 

hospitalar em pacientes com sepse grave foi de 28,6%, o que representou 215.000 

óbitos no ano (ANGUS et al., 2001). Ainda neste estudo foi observado que o custo 

da terapia em pacientes com sepse grave foi de 22.100 dólares por paciente e que a 

permanência média hospitalar foi de 19,6 dias. O custo hospitalar total com o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
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tratamento desses pacientes atingiu cerca de 16,7 bilhões de dólares por ano. Os 

autores também avaliaram o custo do tratamento para pacientes entre 65 e 75 anos, 

que foi de 8,7 e 5,1 bilhões de dolares o que representou 52,3% e 30,8% dos custos 

totais (ANGUS et al., 2001). Portanto, a análise desses dados nos dá uma dimensão 

dos custos sociais e econômicos elevados que a sepse representa. 

No Brasil a elevada incidência de sepse pode ser observada em um estudo 

epidemiológico denominado de BASES (Brazilian Sepsis Epidemiological Study) 

desenvolvidas em 2004 em cinco unidades de terapia intensiva dos Estados de São 

Paulo e Santa Catarina. Neste estudo foram avaliados 884 pacientes onde a 

incidência de sepse, sepse grave e choque séptico situavam-se em 47%, 27% e 

23%, respectivamente. Sendo a taxa de mortalidade global de 34%, 47% e 52%, 

respectivamente (SILVA et al., 2004). 

Outro estudo realizado em setenta e cinco UTIs brasileiras, no mesmo 

período do estudo BASES, revelou a incidência de sepse, sepse grave ou choque 

séptico de 17% entre os pacientes internados em UTI. A mortalidade nos pacientes 

com sepse, sepse grave e choque séptico foi de 17%, 34% e 65%, respectivamente 

e o tempo médio de internação foi de 15 dias (JÚNIOR et al., 2006). Antes já havia 

sido realizado outro estudo no Brasil avaliando todos os pacientes admitidos no 

Hospital São Paulo entre 1992 e 1993, que apresentaram hemocultura positiva, no 

qual foram observadas taxas de mortalidade de 33% entre os que apresentaram 

bacteremia, 36% nos casos de sepse, 72% em pacientes com sepse grave e 78% 

nos casos de choque séptico (MARTINS, 2005). 

No estudo realizado no Brasil Pelo Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS) 

mostrou que o percentual de mortalidade nos anos entre 2005 e 2012 foram de 

38,5% e 66,2% em pacientes com sepse grave e choque séptico, respectivamente.  

De acordo com Martins (2005) o aumento da incidência de sepse e sua 

epidemiologia vêm mudando no decorrer dos anos, devido ao número elevado de 

pacientes admitidos em UTIs, bem como a utilização de novas terapias nessas 

unidades. Sendo assim, é extremamente relevante conhecer a fisiopatologia da 

sepse para que novas estratégias terapêuticas sejam desenvolvidas. 
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1.1.3. Fisiopatologia da sepse 

 

 A inflamação é considerada uma resposta normal e essencial do hospedeiro 

que pode ocorrer na presença de agentes infecciosos. Alguns estudos sugerem que 

o início e a progressão da sepse se devam a uma “desregulação” da resposta 

normal, com uma ativação maciça e descontrolada de células inflamatórias (PECK, 

2007). Uma das características da fisiopatologia da sepse é a interação complexa 

entre o hospedeiro e o microrganismo infectante. Neste processo, ocorre a ativação 

de células inflamatórias, como por exemplo, neutrófilos ou polimorfonucleares, 

linfócitos, macrófagos teciduais, células dentríticas e eosinófilos, que por sua vez 

irão desencadear ativação pertinente do endotélio, do sistema imune, de citocinas 

inflamatórias e moduladoras, e do sistema de coagulação (MARTINS, 2005). 

 A resposta imune inata é a resposta inicial aos microrganismos que impede, 

controla ou elimina a infecção do hospedeiro, sendo responsável pelo processo 

inflamatório inicial na sepse. Esta resposta utiliza-se de uma variedade de 

receptores de reconhecimento padrão (RRP), 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) são proteínas transmenbranares que 

desempenham papéis essenciais na resposta imune. Após reconhecerem a invasão 

de patógeno, os TLRs iniciam a resposta imunológica e constituem os primeiros 

mediadores da associação entre os agentes patogênicos e as células do sistema 

imunológico (COHEN, 2002; HOTCHKISS; KARL, 2003; KORTGEN et al., 2006). Os 

TLR-2 reconhecem os peptidoglicanos das bactérias Gram-positivas, e os 

lipopolissacarídeos (LPS) das bactérias Gram-negativas são reconhecidos pelos 

TLR-4 (RUSSELL, 2006). 

Quando os microrganismos se ligam aos TLRs ocorre ativação de uma 

cascata de vias intracelulares que por sua vez levam à ativação do NF-kB 

citoplasmático. O NF-kB é um fator de transcrição que participa da resposta 

inflamatória e quando ativado se move do citoplasma para o núcleo onde se liga a 

sítios de iniciação da transcrição de citocinas inflamatórias, tais como o fator de 

necrose tumoral alfa (TNF- α), interleucina-1 (IL-1β) e interleucina-6 (IL-6) como 
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também citocinas moduladoras como a interleucina- 10 (IL- 10) e interleucina-13 (IL-

13) (SOUZA, 2010). 

As citocinas inflamatórias quando liberadas aumentam a expressão de 

moléculas de adesão dos neutrófilos e células endoteliais. Quando as citocinas são 

liberadas ocorre ativação dos neutrófilos e aumento da permeabilidade vascular, 

ocasionando edema tecidual (RUSSELL, 2006). Estas citocinas são necessárias 

para iniciar um processo inflamatório efetivo contra a infecção, porém alguns 

estudos demostram que o seu excesso está associado à disfunção de órgãos e à 

mortalidade (BLACKWELL; CHRISTMAN, 1996; CAO et al., 2010). Em 

contrapartida, citocinas moduladoras 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 mudança no perfil de resposta do sistema imune de pacientes (CAO; 

TU; CHEN, X; et al., 2010). Tem-se demonstrado que a mortalidade devido à sepse 

é principalmente associada ao aumento dos níveis de citocinas inflamatórias e à 

diminuição das citocinas moduladoras ( WAAGE et al., 1986; CAO et al., 2010). 

A liberação de citocinas como TNF-α induz a enzima óxido nítrico sintase 

induzível (iNOS). O aumento da atividade de iNOS, bem como da sua expressão 

durante a sepse, estimula a liberação de óxido nítrico (NO) pelas células endoteliais. 

O óxido nítrico é um vasodilatador potente que exerce um papel fundamental na 

patogênese do choque séptico. Portanto, a vasodilatação que acompanha a sepse é 

mediada, em parte, por citocinas que promovem o aumento da expressão da iNOS 

na vasculatura. O aumento do óxido nítrico na sepse além de promover a 

vasodilatação arterial, também está envolvido com a redução da resistência vascular 

periférica, que é uma característica encontrada na sepse (SOUZA, 2010). Alguns 

estudos mostram que a inibição da síntese de NO pode ser benéfica no tratamento 

do choque séptico (PETROS et al., 1991; KNOBEL, 1996; BENJAMIM et al., 2000; 

CIRIONI et al., 2005). 

Durante a sepse, a resposta imune adaptativa contorna a resposta inicial 

mediada por células T helper 1 (Th1), que é caracterizada pela secreção de IFN-y e 

IL-12 e passa a ter uma resposta mediada por células T helper 2 (Th2), caracterizada 

pela secreção IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, o que pode resultar em mudança no perfil de 

resposta (RITTIRSCH et al., 2008). Além disso, quando um macrófago fagocita uma 
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célula apoptótica, ele sinaliza para a liberação de citocinas com perfil Th2. Quando 

há fagocitose de célula necrótica há liberação de citocinas com perfil Th1 (Figura 1). 

Além das células Th1 e Th2 outra população de Th foi descoberta, as células Th17, 

um subconjunto de células Th que produz IL-17 (HARRINGTON et al., 2005). Sendo 

esta resposta de suma importância para o hospedeiro em uma infecção por 

microrganismos que não são eliminados por Th1 ou Th2 (RITTIRSCH et al., 2008).  

 

                            Figura 1. A Resposta aos Patógenos. Fonte: Hotchkiss, 2003. 

 

Em indivíduos que evoluem para o quadro de sepse, obseva-se uma 

completa ativação da resposta imune sistêmica e isso ocorre devido à liberação de 

altos níveis de padrões moleculares associados a dano celular (Damage-Associated 

molecular patterns-DAMPs) de microrganismos invasores e/ou tecido do hospedeiro 

lesado e que leva à estimulação de células do sistema imune. A ativação policlonal 

de células T irá exarcebar ainda mais esse tipo de resposta (SILVA, 2011). Várias 

evidências, porém, demostram a importância das diferentes populações de linfócitos 
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T reguladores na manutenção do controle das respostas inflamatórias. Essas células 

com função imunorreguladora apresentam como característica básica a capacidade 

de produção de citocinas imunossupressoras, como IL-4, IL-10 e TGF-β e atua na 

modulação das respostas imunológicas (JÚNIOR  et al., 2010).   

 

1.1.4. Tratamentos atuais 

  

 O estudo sobre a patogênese da sepse têm-se intensificado nas duas últimas 

décadas, assim como, a busca por um tratamento eficaz. Nesta busca, diversos 

novos compostos têm demonstrado eficácia em modelos animais clinicamente 

relevantes, oferecendo esperança no tratamento da sepse (HOTCHKISS; KARL, 

2003).  

A proteína C ativada humana recombinante (rhAPC) mostrou atividade no 

tratamento da sepse por apresentar efeitos anti-inflamatório e anticoagulante. A 

redução dos níveis desta proteína é encontrada na maioria dos pacientes com sepse 

e esta diminuição está associada com o aumento do risco de morte (BERNARD et 

al., 2001; MATTHAY, 2001). Em pacientes com sepse, a administração da rhAPC 

resultou em uma redução de 19% no risco de morte (BERNARD et al., 2001). A 

atividade anticoagulante da rhAPC deve-se a inativação dos fatores Va e VIIIa, 

evitando, assim, a geração de trombina (MATTHAY, 2001). Segundo Hotchkiss & 

Karl (2003), a eficácia de um agente anticoagulante no tratamento de pacientes com 

sepse tem sido atribuída à reação entre o sistema de coagulação sanguínea e da 

cascata inflamatória (AIRD, 2001; CATE et al., 2001; MARSHALL, 2001; ESMON, 

2003; LEVI; VAN DER POLL, 2004; CHOI et al., 2006). 

O Sivelestat é um inibidor de elastase neutrofílica que tem apresentado 

efeitos benéficos no tratamento da sepse. No estudo de Hayakawa e colaboradores 

(2010) foi mostrado que pacientes tratados com o Sivelestat apresentaram uma 

maior sobrevida e redução da permanência em UTI. Outro importante composto é o 

Ulinastatin que é um inibidor de tripsina urinário que tem sido amplamente utilizado 

no Japão em pacientes com desordens inflamatórias. Quando administrado no 

paciente, o fármaco exerce efeito protetor contra resposta inflamatória sistêmica 

exacerbada, falência de órgãos induzida por endotoxina bacteriana, por meio da 
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inibição de citocinas inflamatórias e quimiocina (INOUE et al., 2008). A S-thanatina é 

um potente peptídeo antimicromiano que tem sido estudado por apresentar atividade 

contra um espectro amplo de bactérias Gram-negativas e por inibir a liberação de 

endotoxina e TNF-α em camundongos com choque-séptico (WU et al., 2011). 

A utilização de antibióticos no tratamento da sepse, tais como ampicilina, 

estreptomicina, vancomicina, imipenem dentre outros, sozinhos ou em sinergia é o 

que se faz hoje na prática clínica. No entanto, um dos fatores limitantes de tal terapia 

é a ação específica nos microrganismos. Alguns autores sustentam a idéia de que 

os antimicrobianos podem exacerbar a resposta inflamatória devido à lise dos 

microrganismos, com liberação de material de sua parede celular (endotoxina) e 

consequente produção e liberação de potentes mediadores inflamatórios endógenos 

(SÁEZ-LLORENS; MCCRACKEN, 1993; LÓPEZ-BOJÓRQUEZ et al., 2004).  

Vários estudos têm sido realizados, objetivando buscar novos compostos com 

propriedades anti-inflamatória que possam ser usados no tratamento da sepse, 

principalmente aqueles derivados de plantas. Vários compostos são utilizados na 

medicina popular, tais como as folhas de Aloe arborescens (babosa), Alternanthera 

brasiliana, Piper regnelli (chapéu-de-couro), Plantago australis Lam., Plantago major 

L., Sonchus oleraceus L (dente-de leão) e raízes e flores de Bidens pilosa L. (picão) 

(VENDRUSCOLO; MENTZ, 2006). Estes estudos mostram a importância de 

identificar e caracterizar novas moléculas derivadas de plantas que possam ser 

empregadas na terapia de inúmeras doenças inflamatórias e infecciosas. 

 

1.2. Fisiologia da coagulação sanguínea 

 

O modelo clássico do sistema de coagulação foi proposto em meados dos 

anos 1960 por dois grupos independentes, Macfarlane (1964) e Davie e 

colaboradores (1964). No modelo clássico a coagulação envolve duas vias: 

intrínseca (via do fator do contato) e extrínseca (via do fator tissular), sendo que 

ambas convergem à ativação do fator X (via final comum - Figura 2). Essa divisão 

da cascata de coagulação auxilia a interpretação de exames laboratoriais, no 
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entanto tal separação é inadequada uma vez que esta divisão não ocorre in vivo 

(FRANCO, 2001). 

A via intrínseca recebeu esta denominação porque foi observado que a 

coagulação do sangue ocorre espontaneamente quando este entra em contato com 

superfícies aniônicas, como por exemplo, vidro. Quando há uma lesão no endotélio 

superfícies de membrana aniônica são expostas. Essas superfícies aniônicas ligam-

se à pré-calicreína, um cininogênio de alta massa molecular, ao fator XII e ao fator 

XI. Tal processo é denominado de “fase de contato”. Essa fase ativa o fator XII, o 

qual ativa a pré-calicreína, gerando calicreína, desencadeando uma ativação 

recíproca. O fator XIIa ativa o fator XI. Na presença de Ca2+ o fator XIa ativa o fator 

IX e o fator IXa ativa o fator X. Para esta reação é necessário a montagem de um 

complexo na superfície das plaquetas, o qual é formado por Ca2+ e fator VIIIa. O 

fator VIII é ativado por pequenas quantidades de trombina (GRACHER, 2010). A 

ativação da 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 catalisa a ativação do 

fator X em fator Xa (FRANCO, 2001).  

Na via final comum da coagulação, o fator Xa desempenha um papel central 

no processo de coagulação. Este ativa a protrombina (fator II) em trombina, a qual 

converte o fibrinogênio em fibrina formando um coágulo frouxo. Para estas reações 

ocorrerem é necessária a formação de um complexo de fosfolipídios plaquetários 

aniônicos, Ca2+, fator Va, fator Xa e protrombina. A estabilização do coágulo é feita 

pelo fator XIIIa (JAY; LUI, 2006).  
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Figura 2. Esquema clássico da cascata de coagulação sanguínea e inibidores fisiológicos da 

coagulação. Fonte: Arquivo pessoal de Santos, E.A. 

 

Desde a última década, outros modelos de coagulação têm sido sugeridos, 

tais como o modelo da cascata de coagulação baseado em três complexos 

procoagulantes: o complexo tenase extrínseco, o complexo tenase intrínseco e a 

protrombinase (FRANCO, 2001).  

Outro modelo aceito é o modelo de hemostasia baseado na célula. Neste 

modelo o processo de hemostasia é descrito como a sobreposição de três fases: 

iniciação, amplificação e propagação (Figura 3) (ADAMS; BIRD, 2009; ROMNEY; 

GLICK, 2009; VINE, 2009). Na fase de iniciação o processo de coagulação do 

sangue tem início quando o vaso é lesado e ocorre exposição de colágeno e das 

células que expressam fator tissular (TF), tais como fibroblastos, monócitos, células 

musculares lisas e neutrófilos. O fator VII circulante, liga-se rapidamente ao TF 

celular exposto formando um complexo TF/VIIa. Este complexo ativa o fator IX e o 

fator X. O fator IXa migra e liga-se à superfície das plaquetas. O fator Xa liga-se às 

células endoteliais e, caso o fator Xa se dissocie das células, ele é rapidamente 
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inativado por antitrombina e pelo inibidor da via do TF. O fator Xa que continua 

ligado à célula ativa o fator V, formando um complexo Xa/Va que converte uma 

pequena quantidade de protrombina em trombina ou fator IIa (Figura 3A), 

desempenhando um papel chave na fase de amplificação (ROMNEY; GLICK, 2009).   

As fases de iniciação e amplificação ocorrem em superfícies diferentes da 

membrana celular com objetivo de limitar o mecanismo de coagulação quando este 

não for necessário. Na fase de amplificação a adesão das plaquetas ao colágeno 

subendotelial é mediada por um receptor específico (glicoproteína Ia/IIa) e pelo fator 

de von Willebrand, os quais formam uma ligação entre as fibras de colágeno e as 

plaquetas, ativando-as. A pequena quantidade de trombina gerada na fase de 

iniciação amplifica o processo de ativação das plaquetas, aumenta a adesão 

plaquetária e ativa os fatores V, VIII e XI. A fase de amplificação termina com os 

fatores Va, VIIIa, e IXa ativados ligado às superfícies de plaquetas ativadas (Figura 

3B) (ROMNEY; GLICK, 2009; VINE, 2009). 

Por fim, na fase de propagação a formação dos complexos de tenase 

(VIIIa/IXa) que ativam o fator X, o qual se complexa com o fator Va formando o 

complexo protrombinase (Va/Xa), que converte uma grande quantidade de 

protrombina em trombina, a qual irá converter o fibrinogênio solúvel em fibrina e 

também ativar o fator XIII (estabilizador da rede de fibrina), formando um coágulo de 

fibrina estável (Figura 3C) (ROMNEY; GLICK, 2009; VINE, 2009).   
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Figura 3. Modelo de hemostasia baseado em célula. A) Fase de iniciação; B) Fase de amplificação e 

C) Fase de propagação. Fonte: Gracher, (2010).  

 

Todas as reações bioquímicas da coagulação citadas acima devem ser 

reguladas estritamente, de modo a evitar a ativação excessiva do sistema, formação 

inadequada de fibrina e oclusão vascular. Proteínas inibitórias que atuam como 

anticoagulantes naturais exercem função de regular as atividades das peptidases da 

cascata de coagulação como observado na Figura 2 (FRANCO, 2001). O complexo 

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

tecidual (TFPI), uma proteína produzida pelas células endoteliais que apresenta três 

domínios do tipo Kunitz e atua tanto inibindo esse complexo quanto o fator Xa. Outra 

importante via de anticoagulação do sangue é o sistema da proteína C ativada (PCa) 
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(Figura 2). 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). A PCa inibe a coagulação, catalizando a hidrólise dos fatores 

Va e VIIIa, inativando-os. Na Figura 2 estão representados os efeitos da 

antitrombina (AT) que é o inibidor primário da trombina e também exerce efeito 

inibitório sobre diversas outras enzimas da coagulação, incluindo os fatores IXa, Xa 

e XIa. A AT acelera ainda a dissociação do complexo FT/VIIa, impedindo sua 

reassociação (FRANCO, 2001). 

A degradação do coágulo de fibrina é realizada pela plasmina, a qual é 

formada a partir do plasminogênio pelo ativador do plasminogênio tecidual (t-PA) e 

pelo ativador de plasminogênio tipo uroquinase (u-PA). A regulação da formação de 

plasmina é realizada, principalmente, pela  α2-antiplasmina, a qual se liga à 

plasmina, formando um complexo irreversível que a inativa. Além disso a inibição do 

sistema fibrinolítico é realizada por inibidores dos ativadores de plasminogênio (PAI), 

sendo o PAI-1 o mais importante. Um outro componente regulador do sistema 

fibrinolítico é o TAFI (thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor ou carboxipeptidase B 

plasmática), que pode ser ativado pela trombina, tripsina e plasmina e na sua forma 

ativada é capaz de inibir a fibrinólise pela remoção de unidades de lisina 

(necessárias à ação da plasmina) da molécula de fibrina (FRANCO, 2001; 

GRACHER, 2010). 

 

1.2.1. Coagulação na sepse 

 

Existem muitos estudos demostrando a relação entre inflamação e 

coagulação (AIRD, 2001; CATE et al., 2001; MARSHALL, 2001; ESMON, 2005; 

LEVI; VAN DER POLL, 2004; LEVI, 2010). Praticamente todas as situações que 

levam a uma resposta inflamatória sistêmica são associadas com algum grau de 

ativação da coagulação. Sabe-se que citocinas inflamatórias, tais como TNF-α e IL-

6, são mediadores inflamatórios potentes que ativam fatores da coagulação (LEVI, 

2010).  
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Nos estágios iniciais da sepse o sistema de coagulação e as plaquetas são 

ativados, podendo ocasionar coagulopatia e trombocitopenia. A ativação sistêmica 

da coagulação promove não somente a deposição de fibrina e trombose que é 

considerada patologicamente mais importante e está fortemente ligada ao 

desenvolvimento da disfunção múltipla de órgãos (DMO), mas também ocorre na 

sepse o consumo e consequente depleção dos fatores da coagulação e plaquetas, o 

que frequentemente, resulta em manifestações hemorrágicas (PINTÃO; FRANCO, 

2001; OLIVEIRA, 2007). 

O fator tecidual desempenha um papel central na ativação da coagulação 

induzida pela inflamação. O fator tecidual pode ser expresso por diferentes células. 

Na sepse os monócitos circulantes e os granulócitos são as principais fontes de fator 

tecidual e o aumento de citocinas inflamatórias, tais como o fator de necrose 

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

plasmáticos de IL-6 e IL-1 que podem aumentar a expressão do fator tecidual, que 

por sua vez seguindo o modelo clássico da coagulação forma um complexo 

catalítico com o fator VIIa, catalisando a hidrólise dos fatores IX e X, ativando assim 

o sistema de coagulação (PINTÃO; FRANCO,  2001; LEVI et al., 2003; LEVI; VAN 

DER POLL, 2005; OLIVEIRA, 2007; LEVI, 2010).  

As atividades dos principais reguladores da ativação da coagulação (AT, PC, 

PS e TFPI) podem ser prejudicadas na sepse. Os níveis de AT, proteína C e 

proteína S estão diminuídos na sepse, o que constitui um mau prognóstico 

(FOURRIER et al., 1992; LEVI et al., 2003; RUSSELL, 2006). 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 hidrólise pela elastase liberada pelos leucócitos ativados (LEVI; VAN DER 

POLL, 2005). 

Durante episódio séptico a cascata da proteína C pode estar comprometida 

em quase todos os seus passos. A redução dos níveis plasmáticos de proteína C 

deve- se a razões múltiplas, tais como a liberação de TNF- α e IL-1 que diminuem a 

síntese de trombomodulina e do receptor endotelial da proteína C (EPCR), 

diminuindo assim a ativação da proteína C (Russel, 2006). Além do consumo de 

proteína C estar aumentado pela ativação da cascata de coagulação, a sua 



16 
 

biossíntese hepática está reduzida pelo desvio de função para a produção de 

proteínas de fase aguda e ocorre ainda extravasamento para o interstício devido à 

permeabilidade capilar aumentada (MACHADO et al., 2004).  

O papel do inibidor da via do fator tecidual da coagulação sanguinea (TFPI) 

na ativação da coagulação induzida pela inflamação não é completamente 

entendido, porém há evidências de que sua atividade reguladora não seja exercida 

adequadamente em pacientes com sepse. Experimentos demonstraram que a 

administração da proteína 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 

concentrações elevadas desse inibidor resultam na modulação da coagulação 

mediada pelo fator tecidual (PINTÃO; FRANCO, 2001; LEVI; VAN DER POLL, 2005; 

LEVI, 2010). 

Na sepse o sistema fibrinolítico é ativado precocemente, mas inibido em 

pouco tempo pelo aumento de inibidores dos ativadores do plasminogênio. A 

principal responsável pela inibição da fibrinólise em respostas a endotoxinas é o 

inibidor do ativador de plasminogênio (PAI-1), que pode contribuir para uma redução 

da atividade fibrinolítica e remoção inadequada de fibrina, contribuindo, dessa forma, 

para trombose da microvasculatura e a DMO (PINTÃO; FRANCO, 2001; OLIVEIRA, 

2007). 

O tratamento para a coagulação intravascular disseminada (CIVD) de uma 

forma geral baseia-se no uso de anticoagulantes, reposição de plasma e de 

plaquetas e administração de inibidores fisiológicos da coagulação. Alguns estudos 

experimentais mostraram que o uso de anticoagulantes tais como a heparina pode, 

pelo menos em parte, inibir a ativação da coagulação relacionada à sepse, porém 

seu uso acarreta risco de sangramento em pacientes. Em relação à reposição de 

plasma e plaquetas ainda não existem estudos bem controlados que provem a sua 

eficácia. Em contrapartida o uso de inibidores fisiológico da coagulação vem sendo 

alvo de muitos estudos, como a proteína C e antitrombina. Outros formas de terapia 

com anticorpo anti-FT (rNAPc2), TFPI, trombomodulina recombinante e intervenções 

em nível de citocinas estão sendo estudados  (PINTÃO; FRANCO, 2001).  



17 
 

A administração de inibidores de peptidases específicos para enzimas 

envolvidas na cascata de coagulação, assim como os inibidores de tripsina, seria 

capaz de inibir a coagulação diminuindo a mortalidade ocasionada pela sua ativação 

difusa, a qual leva à oclusão de vasos, que é uma consequência da deposição de 

fibrina na sepse e também apresentar ação imunomodulatória como na indução ou 

na modulação da produção de citocinas moduladoras ou inflamatórias. Monteiro 

(2011) em um estudo realizado com camundongos sépticos mostrou que a 

administração de EvCI (inibidor de quimotripsina de sementes de Erythrina velutina) 

prolongou o tempo de coagulação com inibição do fator Xa. 

 

1.3.  Inibidores de peptidases e suas aplicações 

 

Vários termos são utilizados para um grupo de enzimas que promovem a 

clivagem hidrolítica da ligação peptídica presente em proteínas e polipeptídeos, 

resultando em peptídeos menores ou aminoácidos. Esses termos incluem 

peptidases, proteases, proteinases, enzimas hidrolíticas e hidrolases de peptídeo. 

Em 1992 o comité de nomenclatura da União Internacional de Bioquímica e Biologia 

Molecular (IUBMB) recomendou o termo peptidase como um termo geral para todas 

as enzimas que hidrolisam ligações peptídicas. Estas são então subdivididas de 

acordo com reação catalisada em exopeptidases que clivam um ou poucos resíduos 

de aminoácidos da extremidade N- ou C- terminal da cadeia peptídica ou proteica e 

as endopeptidases ou proteinases, que atuam em ligações internas de cadeias 

polipeptídicas (FAN; WU, 2005). 

Peptidases representam aproximadamente 2% do número total de proteínas 

presente em todos os tipos de organismos e são agrupadas em classes e 

subclasses de acordo com seu mecanismo catalítico. Dessa forma, quatro classes 

de peptidases foram estabelecidas: peptidases serínicas, cisteínicas, aspárticas e de 

metalopeptidases (FAN; WU, 2005; POLGÁR, 2005).   

A classe de peptidases serínicas parece ser a de maior número de 

representantes em plantas. São assim denominadas devido à presença de um 

resíduo nucleofílico de serina no seu sítio ativo. Esta classe de enzimas inclui duas 

familias distintas. A primeira é a familia quimotripsina, que agrupa as enzimas de 
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mamíferos, tais como quimotripsina, tripsina, elastase e calicreína e a segunda é a 

familia da substilisina, que inclui as enzimas bacterianas entre as quais merece 

destaque a própria subtilisina (FAN; WU, 2005).  

As estruturas terciária e quartenária em geral são diferentes nas duas 

famílias, porém ambas apresentam um mecanismo comum de catálise. As 

peptidases serínicas são diferenciadas baseando-se em suas especificidades. A 

tripsina especificamente catalisa a hidrólise de ligação peptídica na posição S1 do 

substrato de residuos de cadeia lateral básicos (Lys e Arg), a quimotripsina, por sua 

vez prefere hidrolisar ligações peptídicas que tenham residuos de cadeias laterais 

grandes e hidrofóbicas (Phe, Tyr e Leu) na posição S1 e, por fim, a elastase prefere,  

residuos de cadeias laterais pequenas e hidrofóbicas em P1. O sitio ativo das 

peptidases serinicas é formado por uma tríade catalítica representada pelos residuos 

de Ser195, His57, Asp102 (a numeração é baseada na posição dos resíduos de 

quimotripsina), que são essenciais no processo catalítico, atuando como nucleófilo, 

em catálise ácido-base e em estabilização eletrostática, respectivamente (BERGER; 

SCHECHTER, 1970; HEDSTROM, 2002; LAWRENCE; KOUNDAL, 2002; 

SCHALLER, 2004; FAN; WU, 2005; SANTOS et al., 2012;) 

O mecanismo base de ação das peptidases serínicas envolve a transferência 

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

passos básicos de catálise por este grupo de enzimas são, primeiro a formação de 

um éster entre o átomo de oxigênio e o grupo acila do substrato, após a formação de 

um intermediário tetraédrico e liberando a parte amino do substrato e o segundo 

passo consiste no ataque nucleofílico da água ao intermediário acil-enzima (também 

por meio de um intermediário tetraédrico), que promove assim a hidrólise e liberação 

do produto acídico, retomando a forma original da enzima (ANTÃO; MALCATA, 

2005). 

 

1.3.1. Inibidores de peptidases  

 

Os inibidores de peptidases são proteínas que ocorrem naturalmente nos 

organismos vivos e são capazes de inibir e assim controlar a atividade de peptidases 

(FAN; WU, 2005; SANTOS et al., 2012). Os inibidores são primeiramente 
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classificados de acordo com a classe mecanística das enzimas que eles inibem. 

Dessa forma, quatro classes de inibidores de peptidases (IP’s) foram estabelecidas: 

inibidores de peptidases serínicas, cisteínicas, aspárticas e de metalopeptidases. Os 

inibidores de peptídases serínicas podem ser encontrados em uma variedade de 

fontes vegetais e é a classe de inibidores mais estudada (RYAN, 1990; FAN; WU, 

2005).  

Estes inibidores são agrupados em famílias, sendo a classe de inibidores de 

peptidases serínicas composta por oito subfamílias (Bowman–Birk, Kunitz, Batata I, 

Batata II, abóbora, Cereal, Taumatina e Ragi A1 e as demais compreendem apenas 

uma família (BODE; HUBER, 1992; KOIWA et al., 1997; MARGIS et al., 1998). Os 

IP’s serínicas são agrupados com base na similaridade de sequência primária, 

massa molecular, número de resíduos de cisteína e pontes dissulfeto (KOIWA et al., 

1997).  

Apesar da grande variedade de famílias de inibidores de peptidases serínicas, 

os mais estudados pertencem às famílias Kunitz e Bowman-Birk ( RITONJA et al., 

1990; BAUDYS et al., 1991; KOIWA et al., 1997; USSUF et al., 2001; LAWRENCE; 

KOUNDAL, 2002; ARAÚJO et al., 2004; GOMES et al., 2005). Os estudos são 

principalmente direcionados para aqueles encontrados em sementes das 

subfamílias das leguminosas. Nesses estudos, foi investigada a presença de IP’s 

serínicos 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. Entretanto, na subfamília Papilionoideae que é mais recente 

evolutivamente, foram encontrados apenas inibidores da família Bowman-Birk 

(NORIOKA et al., 1988). Muitos inibidores de peptidases cisteínicas também foram 

caracterizados (BODE; HUBER, 1992; MARGIS et al., 1998; OLIVEIRA et al., 2003), 

enquanto os inibidores de metalopeptidases e de peptidases aspárticas são os 

estudados em menor escala.  

A família Bowman-Birk é a segunda classe de IP’s serínicas mais estudadas e 

é comumente encontrada em sementes de leguminosas. Inibidores desta família 

foram inicialmente isolados da soja e posteriormente encontrados em outras plantas, 

como arroz, batata e feijão. Eles são geralmente compostos de cerca de cem 

residuos de aminoácidos, incluindo 14 resíduos de cisteína que formam ligações 
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dissulfeto intracadeia. Esses inibidores são moléculas de massa molecular baixa 

entre 8 e 10 kDa, de cadeia única, com dois sítios reativos (PRAKASH et al., 1996; 

CHAUDHARY et al., 2008; SCARAFONI et al., 2008; SANTOS et al., 2012). Esse 

arranjo conservado de sete ligações dissulfeto desempenha um papel importante na 

estabilização da estrutura tridimensional da molécula (QI et al., 2005; SCARAFONI 

et al., 2008). Os inibidores da família Bowman-Birk atuam simultaneamente sobre 

tripsina e quimotripsina (BIRK, 1985). 

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

18 a 26 kDa, contendo aproximadamente, 180 resíduos de aminoácidos, possuem 

poucas ligações dissulfeto (BATISTA et al., 1996) e, em geral, apresentam apenas 

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

inibidores de uma cabeça (“single headed”) (SANTOS et al., 2012) e podem ser 

constituídos por uma ou duas cadeias polipeptídicas. Os membros da família Kunitz 

possuem maior atividade inibitória contra peptidases serínicas, principalmente 

tripsina e quimotripsina. No entanto, eles também inibem outras peptidases, 

incluindo a peptidase aspártica, catepsina D e a peptidase cisteínica papaína 

(OLIVEIRA, 2001; HABIB; FAZILI, 2007). 

Nas plantas, os inibidores de peptidases fazem parte do sistema natural de 

defesa, mostrando especificidade para maioria das peptidases digestivas de 

herbívoros e patógenos. Também exercem outras funções como de reserva e 

agentes reguladores de peptidases endógenas (FAN; WU, 2005). 

Nos últimos anos, estudos têm demonstrado que esses inibidores podem 

desempenhar importantes papéis na cura ou prevenção de diversas doenças 

(SCARAFONI et al., 2008), sendo utilizados como ferramentas alternativas no 

tratamento de patologias humanas, tais como, câncer, hemorragia e inflamação  

(FANG et al., 2010; MANSHIP et al., 2011; MONTEIRO, 2011).   

As peptidases são um importante alvo de estudo na química medicinal 

contemporânea uma vez que, muitas doenças são relacionadas a um mal 

funcionamento da sua atuação. Assim, compostos que interagem especificamente 

com as peptidases serínicas podem ser úteis no tratamento de várias doenças 

(TALHOUT; ENGBERTS, 2001). 

Os inibidores de peptidases apresentam atividades, tanto de emprego 

agrotecnológico, como bioinseticidas, fungicidas, nematicidas e bactericidas, como 
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também têm sido descrita várias atividades biomédicas ou farmacológicas, podendo, 

dessa forma, serem utilizados no tratamento de uma ampla gama de distúrbios. 

Muitos trabalhos têm relatado várias atividades terapêuticas destes inibidores, tais 

como anti-inflamatória e potencial para reduzir a incidência de diversos tipos de 

câncer, por meio de ensaios com células tumorais em cultura (ROY et al., 2010). 

Outros trabalhos avaliaram seu efeito na coagulação e na fibrinólise (NISHIYAMA et 

al., 2006), em alergias pulmonares (MELLO et al., 2011), suas propriedades 

antifúngicas e antibacterianas (CHAN; LUMEN, 1982; LIMA et al., 2011) e seu 

potencial no tratamento da obesidade (KOMARNYTSKY et al., 2011; NAKAJIMA et 

al., 2011). 

 

1.4. Erythrina velutina  

 

As plantas têm sido usadas como recurso terapêutico a milhares de anos e, 

desde então, diversas das suas  substâncias têm sido isoladas e empregadas no 

desenvolvimento de medicamentos. Entretando, a exploração nas últimas décadas 

dessas substâncias tem crescido e se mostrado uma forma não convencional de 

produção de matéria prima vegetal (VIRTUOSO, 2005). 

Erythrina velutina conhecida popularmente como mulungu é uma espécie 

nativa brasileira de ampla distribuição geográfica, ocorrendo de forma natural do 

Maranhão a Minas Gerais e tem sido usada na medicina popular em algumas 

regiões do Nordeste (CARVALHO, 2008). As partes mais empregadas na medicina 

popular são a casca apresentando propriedade sudorífica, calmante, emoliente, e os 

frutos com ação analgésica local. Apesar do tradicional uso popular, sua eficácia e 

segurança ainda não foram relatadas cientificamente. Então, torna-se necessário 

investir na pesquisa fitoquimica para a verificação de seu potencial terapêutico 

(VIRTUOSO, 2005). 

O gênero Erythrina é composto por plantas arbóreas pertencentes à família 

Fabaceae e subfamília Papillionoideae, ocorrendo nas regiões tropicais e sub-

tropicais do mundo (VASCONCELOS et al., 2003). Atualmente existem mais de 130 

espécies de Erythrina, das quais 70 são nativas da América (OLIVEIRA et al., 2012) 
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(Figura 4). As plantas do gênero Erythrina são conhecidas por produzirem 

alcaloides, flavonoides, isoflavonoides e outras substâncias. Seus alcaloides 

possuem efeitos cardiovasculares e os isoflavonoides e flavonoides apresentam 

atividades bactericidas e antifúngicas e também inibem agregação plaquetária 

(NKENGFACK et al., 2000).  

 

 

Figura 4. Erythrina velutina. (A) Árvore. (B) Sementes. Fonte:  Disponivel em:     

http://www.flickr.com/photos/63557536@N02/5998708977/ acesso em 19 de setembro de 2012. 

 

Várias atividades com interesse farmacêutico têm sido demonstradas em 

outros representantes do gênero Erythrina, tais como atividade anti-inflamatória de 

Erythrina mulungu (OLIVEIRA et al., 2012), a utilização de Erythrina falcata Benth. 

no sangramento de gengiva e sinusite (VENDRUSCOLO; MENTZ, 2006), e a 

atividade analgésica, anti-inflamatória e bactericida de Erythrina speciosa (HOLETZ 

et al., 2002). As folhas de E. variegata L. var. orientalis (L.) apresentaram atividade 

estomáquicas, diuréticas e promovem alivio de dores nas articulações. Suas cascas 

são empregadas como adstringente, febrífugo, antisséptico, sedativo, como colírio 

para oftalmia, usada no tratamento de doenças do fígado (TELIKEPALLI et al., 1990) 

e no tratamento da epilepsia (GHOSAL et al., 1972). A Erythrina sigmoidea é 

utilizada no tratamento de disenterias, asmas, dores no estômago, infertilidade 

feminina e infecções microbianas (NKENGFACK et al., 1994). 

Vários inibidores de peptidases serínicas de sementes de Erythrina já foram 

purificados (JOUBERT et al., 1981; JOUBERT, 1982b) e entre esses, estão o ECI 

(inibidor de quimotripsina de Erythrina variegata), o ETIa e o ETIb (inibidor de 
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tripsina de Erythrina variegata) (KOUZUMA et al., 1992) e o EBI (inibidor Bowman-

birk de Erythrina variegata) (KIMURA et al., 1994). Quatro inibidores também foram 

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

quimotripsina e dois que inibem tanto tripsina como quimotripsina (JOUBERT, 

1982b). Nas espécies Erythina acanthocarpa e Erythina latissima foram purificados 

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

(JOUBERT, 1982a; JOUBERT et al., 1981). Na espécie de Erythina velutina foi 

purificado um inibidor de quimotripsina denominado de EvCI (Inibidor de 

quimotripsina Erythina velutina) o qual se mostrou uma molécula antagonista dos 

receptores PAF/fMLP com potencial para o combate de distúrbios relacionados à 

inflamação (sepse), à coagulação intravascular disseminada (CIVD) e ao câncer 

(MONTEIRO, 2011). 

A ocorrência, num mesmo vegetal, de diferentes inibidores de peptidases e a 

possibilidade de descoberta de novas propriedades multifuncionais desses 

inibidores, norteou a realização deste trabalho visando à purificação, caracterização 

e estudos farmacológicos de um novo inibidor em sementes da espécie Erythrina 

velutina. 
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1.5. JUSTIFICATIVA 

 

As prospecções por novos e potentes inibidores de peptidases voltados ao 

tratamento de diferentes doenças são de extrema importância para o 

desenvolvimento de novos fármacos. Portanto, a purificação e a caracterização 

estrutural e funcional de inibidores de tripsina de sementes de Erythrina velutina com 

capacidade de interferir sobre diferentes processos biológicos, tais como inflamação 

e coagulação sanguínea, representam um importante tema de pesquisa, visto que, 

ambos processos são causa de morte prevalente em humanos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Avaliar as atividades multifuncionais de inibidores de tripsina de sementes de 

Erythrina velutina. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Purificar os inibidores de tripsina em sementes de E. velutina; 

 Caracterizar o inibidor quanto à estabilidade a agentes desnaturantes (pH e 

temperatura; 

 Determinar suas massas moleculares; 

 Determinar suas estruturas primárias; 

 Caracterizar seus parâmetros de especificidade (IC50 e Ki ) para a tripsina; 

 Avaliar sua atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas patogênicas ao homem; 

 Avaliar o efeito sobre a coagulação sanguínea in vitro e ex vivo; 

 Determinar o potencial anti-inflamatório no modelo de sepse induzida por 

cirurgia de ligadura e perfuração cecal (LPC); 

 Avaliar a sobrevida de camundongos BALB/c usando o modelo de sepse 

polimicrobiana;  

 Avaliar o potencial imunomodulatório in vitro na produção de TNF, IL-6, IL-12, 

IFN e óxido nítrico no lavado peritoneal de camundongos sépticos; 

 Avaliar o efeito hemolítico. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais biológicos  

 

3.1.1. Sementes 

 

As sementes de mulungu (Erythrina velutina) (Figura 5) foram gentilmente 

fornecidas pelo Banco de Sementes da Floresta Nacional de Nísia Floresta, Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio/MMA.   

 

 

Figura 5. (A) Sementes (B) Cotilédones e (C) Farinha de Mulungu (Erythrina velutina). Fonte: Arquivo 

pessoal 

 

3.1.2. Eritrócitos humanos 

 

Os eritrócitos humanos foram obtidos por meio de doações de bolsas de 

sangue pelo HEMOCENTRO-RN. As bolsas fornecidas encontravam-se fora do 

prazo de validade para transfusões. 
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3.1.3. Animais 

 

Camundongos Swiss machos e fêmeas com dois meses de idade e pesando 

entre 30 – 35 g foram oriundos do biotério do Departamento de Bioquímica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Camundongos BALB/c, com dois 

meses de idade e peso médio de 30 g, foram fornecidos pelo biotério da 

Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto – USP/RP e mantidos no 

Biotério da Universidade Católica de Brasília - UCB. Os animais foram ambientados 

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

fotoperíodo de 12/12 horas, à temperatura 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 e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UnB nº 0177-07. 

 

3.2.  Reagentes  

 

Albumina sérica bovina, ácido etileno diaminotetracético, azocaseína, 

benzoyl-L-Arg-4-Nitroanilide, dimetilsulfóxido, ditiotreitol, Bz-Phe-Val-Arg-pNA, N-

metoxi-succinil-Ala-Ala-Pro-Val-4-nitroanilida, dodecil sulfato de sódio, elastase de 

neutrófilo humano, fator X ativado do plasma bovino, peptidase 3 de neutrófilo 

humano, quimotripsina pancreática bovina, tripsina pancreática bovina, trombina do 

plasma humano,  substrato cromogênico para o fator Xa, sepharose-4B, N, N, N-

tetrametiletilinodiamino, triton X-100 foram obtidos da sigma, St Louis, Estados 

Unidos.  

Os kits de TTPA e TP foram obtidos do Wiener lab, São Paulo, SP, Brasil. 

Cloridrato de xilasina a 2% e cloridrato de cetamina a 5% foram obtidos de Köning 

do Brasil, Ltda. 

 Ácido tricloroacético e ácido tricloroacético foram obtidos da VETEC Química 

Fina Ltda, Rio de Janeiro, Brasil. Ácido trifluoroacético e acetonitrila foram obtidos da 

Merck Química, Darmstadt, Alemanha.  
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Padrão de massa molecular, Coomassie Brilliant Blue G-250 e pepsina de 

estômago suíno imobilizada foram obtidos da Fermentas Life Sciences, Bio Agency 

Biotecnologia Ltda e Thermo Scientific, respectivamente. 

  

Todos os outros reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico e 

manuseados segundo as recomendações do fabricante, quando especificadas. 

 

3.3. Métodos 

 

3.3.1. Obtenção do extrato bruto de E. velutina 

 

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

triturados em um processador refrigerado (6 oC) até a obtenção de uma farinha de 

granulação fina obtida com malha de aproximadamente 40 mesh (Figura 5). Em 

seguida, a farinha foi homogeneizada em tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 mol.L-1, 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 de extrato bruto (EB). 

 

3.3.2. Fracionamento do extrato bruto proteico por precipitação com sulfato de 

amônio 

 

O extrato bruto foi fracionado por meio da precipitação com sulfato de amônio 

em três faixas de concentração: 0–30%, 30–60%, 60–90%. Após cada etapa de 

precipitação, a mistura permaneceu a 4 ºC por aproximadamente 20 horas e 

posteriormente foi centrifugada a 8.000 x g por 30 min a 4 ºC. Os precipitados 

obtidos foram dissolvidos em tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 mol.L-1, pH 7,5 e 

submetidos a diálise por aproximadamente 20 horas contra o mesmo tampão 

(Figura 6). Após a diálise, as frações denominadas de F1(0-30%), F2(30-60%) e 
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F3(60-90%) foram congeladas a -20 ºC e posteriormente avaliadas quanto à 

presença de inibidores de tripsina e quimiotripsina. 

      

 

Figura 6. Esquema de extração e fracionamento de proteínas das sementes de mulungu  

(E.velutina). 

 

3.3.3. Cromatografia de afinidade em matriz de tripsina-sepharose 4B  

 

 

 As frações obtidas por fracionamento com sulfato de amônio foram 

analisadas através de ensaio de inibição para tripsina. A fração F2 apresentou maior 

atividade inibitória, sendo selecionada para um processo de enriquecimento por 

cromatografia de afinidade. Cerca de 7 mg da fração  F2 (30-60%) foram aplicados 

em uma coluna de afinidade de tripsina-sepharose (GE HealthCare, Waukesha, 

Estados Unidos) pré-equilibrada com tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 mol.L-1, pH 7,5. Em 
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seguida a coluna foi lavada com o mesmo tampão para a remoção das proteínas 

não retidas. As proteínas retidas na matriz foram eluídas com HCl 5,0 x 10-3 mol.L-1 

e coletadas em alíquotas de 5 mL a um fluxo de 2 mL.min-1. O conteúdo proteico das 

frações coletadas foi acompanhado por espectrofotometria com leituras de 

absorbância em comprimento de onda de 280 nm.  

As frações obtidas por cromatografia de afinidade denominadas de RT (retido 

em tripsina) foram dialisadas contra água, liofilizadas e submetidas a ensaios de 

inibição de tripsina utilizando o substrato específico (BApNA).  

 

3.3.4.  Cromatografia líquida de alta eficiência  

 

As proteínas obtidas por cromatografia de afinidade em coluna de tripsina-

sepharose foram analisadas e purificadas no Instituto Biológico em São Paulo (SP) 

sob a supervisão e colaboração da pesquisadora Dra. Sumika Kiyota, por 

cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa em um cromatógrafo líquido 

LC-10A da Shimadzu constituído por um sistema binário de bombeamento de 

solvente (LC-10ADvp), detector espectrofotométrico UV-Vis (SPD-10A vp), injetor 

Rheodyne e uma estação de trabalho com aplicativo de controle do sistema (SCL–

10Avp system controller), empregando colunas de interação hidrofóbica e gradientes 

lineares de acetonitrila (ACN)/água/ácido trifluoroacético (sistema TFA). As análises 

iniciais foram conduzidas em uma coluna C18 analítica da Shimadzu (4,6 mm x 2,5 

mm; 5 µm, 300 Å) nas seguintes condições experimentais: sistema de solventes: 

solvente A (solução aquosa de TFA 0,1%, em volume) e solvente B (ACN 60%/TFA 

0,09%, em volume); gradiente linear de 5 a 95% de solvente em 30 min com 

variação percentual de ACN no solvente B de 3%.min-1; fluxo de 1 mL.min-1 e 

comprimento de onda de detecção de 220nm. Nessas condições, o gradiente 

otimizado para a purificação dos inibidores de tripsina presentes nas sementes de E. 

velutina foi a seguinte: 60 a 70% solvente B em 10 min com uma variação percentual 

de ACN no solvente B de 1%B. min-1 .  

A purificação dessas proteínas por cromatografia em fase reversa foi 

conduzida empregando-se uma coluna C18 semipreparativa Vydac (2,2 cm x 25,0 
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cm, 5µm, 300 Å), sistema de solvente: solvente A (solução aquosa de TFA 0,1%, em 

volume) e solvente B (ACN 60%/TFA 0,09%, em volume), fluxo de 9 mL.min-1, 

comprimento de onda de detecção de 220nm, gradiente linear de 60 a 70%B em 30 

min com uma variação percentual de ACN no solvente B de 0,33%B/min. Os cortes 

e as coletas das frações foram feitos manualmente. 

As frações obtidas foram liofilizadas e denominadas de EvTIa e EvTIb e 

submetidas a ensaios de inibição de tripsina utilizando o substrato específico 

(BApNA) .  

 

3.3.5. Avaliação do grau de pureza e determinação da massa molecular dos 

inibidores proteicos por eletroforese em gel de poliacrilamida descontínuo e 

desnaturante (SDS-PAGE) 

 

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

inibidores proteicos, estes foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida 

a 12,5% em presença de SDS, de acordo com a metodologia descrita por Laemmli 

(1970). O gel de separação foi preparado com 6,25 mL de acrilamida 30% (p/v); 1,55 

mL de bis-acrilamida 1% (p/v); 3,75 mL de tampão Tris-HCl 1,5 mol.L-1, pH 8,7; água 

destilada 3,2 mL; 75 L de SDS 20% (p/v); 10 L de TEMED 50% (v/v) e 75 L de 

persulfato de amônio 10% (p/v). O gel de concentração continha 1,67 mL de 

acrilamida 30% (p/v); 1,30 mL bis-acrilamida 1% (p/v); 1,25 mL de tampão Tris-HCl 1 

mol.L-1, pH 6,8; 4,4 mL de água destilada; 50 L de SDS 20% (p/v); 10 L de 

TEMED 50% (v/v) e 50 L de persulfato de amônio 10% (p/v). O tampão de corrida 

consistia de Tris 2,5x10-2 mol.L-1; glicina 192 x 10-3 mol.L-1 e SDS 10%. Uma vez 

diluída em tampão de amostra Tris-HCl 6,25 x 10-2 M, SDS 2% (p/v), glicerol 10% 

(v/v), 0,01% (em massa) de azul de bromofenol, num volume de 10 L, a alíquota 

contendo cerca de 10 ng 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 30 mA 

por, aproximadamente, 1 h. Após a eletroforese, as proteínas foram tratadas por 30 

minutos com uma solução fixadora contendo 50% de metanol, 12% de ácido acético, 

formaldeído 37% e água. Após a fixação, o gel foi submetido a duas lavagens 

consecutivas com solução aquosa de etanol 50%, tendo cada lavagem a duração de 
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10 segundos. Uma solução de tiossulfato de sódio (0,3 mg.mL-1) foi adicionada em 

seguida e mantida sob agitação por 1 min. Posteriormente, foram feitas três 

lavagens rápidas com água destilada, adicionando-se logo em seguida uma solução 

de nitrato de prata (100 mg de nitrato de prata + 37,5 µL de formaldeído em 50 mL 

de água destilada), sendo o sistema mantido sob agitação por 20 minutos. O gel foi 

lavado rapidamente em água destilada (três vezes), e imerso em solução reveladora 

(3 g de carbonato de sódio, 25 µL de formaldeído e 200 µL de tiossulfato de sódio 

0,2 mg.mL-1 para um total de 50 mL de água destilada). Para interromper a 

revelação, foi utilizada a solução fixadora logo após o aparecimento das bandas 

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

padrões de proteínas com massas moleculares conhecidas. 

 

3.3.6. Determinação da massa molecular dos inibidores proteicos por 

espectrometria de massa 

 

Os inibidores purificados foram analisados por espectrometria de massa do 

tipo com ionização induzida por electrospray (ESI-TOF) em espectrômetro 

micrOTOF-Q II (Bruker Daltonics, Billerica, EUA) no Laboratório de Espectrometria 

de massa (LEM), da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF) sob 

a supervisão e colaboração do pesquisador Dr. Marcelo Porto Bemquerer, onde a 

massa molecular acurada foi determinada. Para isso, uma pequena alíquota dos 

inibidores purificados foi dissolvida em ácido fórmico/ACN/H2O (1/50/50, v/v/v) e 

então aplicada no equipamento por meio de injeção direta. O espectro foi adquirido 

por 15 min com seleção de íons positivos e voltagem do capilar de 4,5 kV, com faixa 

de detecção de espectros entre 500-4000 m/z. Para calibração manual do aparelho, 

foi utilizado o kit ESI tuning mix (Agilent technologies, Santa Clara, EUA). 

 

3.3.7. Sequenciamento da estrutura primária dos inibidores 

 

O sequenciamento foi realizado no Laboratório de Espectrometria de Massa 

(LEM), da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF) sob a 
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supervisão e colaboração do pesquisador Dr. Marcelo Porto Bemquerer. Para o 

sequenciamento completo do inibidor de tripsina purificado das sementes de E. 

veluntina foi necessário o uso de técnicas de espectrometria de massa como 

sequenciamento  de peptídeos gerados por tratamento enzimático.  

 

3.3.7.1. Tratamento dos inibidores com peptidases  

 

Para a obtenção de peptídeos derivados do inibidor para seu seqüenciamento 

por espectrometria de massa, o inibidor sofreu redução e alquilação seguidas de 

processamento por tratamento enzimático. Para isso aproximadamente 50 μg dos 

inibidores liofilizados foram ressuspensos em 300 L de uma solução de bicarbonato 

de amônio 1,0 x 10-1 mol.L-1 com DTT 5,0 x10-2 mol.L-1  e então incubados a 70 ºC 

por 60 min. Em seguida foram adicionados 300 L de uma solução de bicarbonato 

de amônio 1,0 x 10-1 mol.L-1  com iodoacetamida 1,0 x 10-1 mol.L-1  e então deixado 

sob incubação a 37 ºC por 40 minutos. Após a interrupção do tratamento, um volume 

de 250 L da solução foi aplicado em coluna C18 analítica Vydac (250 x 0,46 cm) de 

fase reversa, sistema de solvente: solvente A (solução aquosa de TFA 0,1%, em 

volume) e solvente B (ACN 100%/TFA 0,1%, em volume), fluxo de 1 mL.min-1, 

comprimentos de onda de detecção de 220 nm e 280 nm, gradiente linear de 5 a 

95% B em 65 min.  

O tratamento enzimático específico para cada enzima foi realizado como 

descrito a seguir: 

Pepsina imobilizada: De acordo com as instruções da Thermo Scientific 

(20343), 15 μL de pepsina imobilizada foram ressuspensos em 240 μL de tampão 

acetato 0,1 mol.L-1, pH 4,0, centrifugados a 1000 g por 10 min. O sobrenadante foi 

descartado e foram adicionados mais 240 μL do mesmo tampão. Após quatro 

sucessivas lavagens, o inibidor liofilizado foi dissolvido em 60 μL do mesmo tampão 

e foram então adicionados 15 μL de resina contendo pepsina imobilizada. Essa 

solução foi deixada sob agitação constante a 37ºC durante 12 h. Em seguida a 

solução foi centrifugada por 15 minutos e o sobrenadante coletado foi armazenado a 

-20 ºC. 
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Tripsina: Para obtenção da sequência do inibidor, uma solução deste foi 

submetida à tripsinização em gel. A tripsinização foi realizada em gel de 

poliacrilamida de acordo com Shevchenko (1996). A banda proteica do gel contendo 

os inibidores foi excisada e transferida para tubo de microcentrifuga. O corante 

Comassie Blue foi retirado do gel com três lavagens feitas com solução aquosa de 

etanol a 30% (em volume) até descorar completamente. Seguida de mais uma 

lavagem com solução aquosa de ACN 50% e 2,5 x 10-2 mol.L-1 de carbonato de 

amônio por 15 minutos foi conduzida. ACN foi adicionada e deixado incubado por 10 

min sob agitação vigorosa. Após esta etapa o gel foi seco à pressão reduzida 

(Centri-Vap, Labconco, Kansas City, Estados Unidos) por 20 min. Aos pedaços de 

gel seco foi adicionada a solução de tripsina (33 ng/µL), em volume suficiente para 

cobrir o gel e estes foram mantidos em banho de gelo por 30 min. Um volume de 

40µL de solução de carbonato de amônio a 5,0x10-2 mol.L-1 foi adicionado e depois o 

sistema foi incubado por 19 horas a 37ºC.  

 

3.3.7.2. Purificação dos peptídeos de EvTIb gerados por tratamentos 

enzimáticos 

 

Os peptídeos gerados por hidrólise enzimática com pepsina imobilizada em 

agarose foram purificados em coluna de fase reversa narrowbore, modelo  XR-ODS 

(Shimadzu Co., Japan)  (2 x 30 mm),  em sistema UFLC (Cromatografia Líquida 

Ultra-Rápida). Para isso, 50 µL da solução de peptídeos gerados pelo tratamento 

com pepsina foram aplicados na coluna. A corrida cromatográfica foi realizada sob 

fluxo constante de 0,4 mL.min-1 e temperatura constante de 40 °C. Condições 

experimentais: soluções aquosa de TFA 0,1%, em volume (solução A) e TFA 0,1% 

em acetonitrila (solução B), gradiente de 5-95%B em 30 min. 

 

3.3.7.3. Sequenciamento de novo dos peptídeos gerados por clivagem com 

enzimas  

 

Os peptídeos de  EvTIb gerados por hidrólises enzimáticas e purificados em 

sistema UFLC foram liofilizados e  misturados em uma solução de uma matriz de 
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ácido -ciano-4-hidroxicinâmico (CHCA). Para a preparação da solução de CHCA, 

foram dissolvidos 5 mg do sólido em 250 L de acetonitrila, 200 L de água tipo I 

(ultrapura) e 50 L de solução aquosa de ácido trifluoroacético a 3% (em volume). 

Portanto uma solução de CHCA a 10 mg.mL-1 (50 mmol.L-1) foi preparada. A solução 

da amostra e a solução da matriz foram misturadas em proporção de 1/3 (v/v) e 

depositadas em uma placa do tipo Anchorchip (Bruker Daltonics, Bilerica, EUA) e 

cristalizadas à temperatura ambiente. Os fragmentos foram analisados e 

sequenciados manualmente por espectrometria de massa do tipo MALDI-TOF/TOF 

em espectrômetro Ultraflex III (Bruker Daltonics, Billerica, EUA). 

 Inicialmente, os peptídeos foram analisados e os seus respectivos espectros 

adquiridos. Os íons foram analisados na serie b e y. A estrutura primária dos 

peptídeos foi interpretada manualmente por sequenciamento de novo dos espectros 

obtidos nas análises de MS/MS, com fragmentação conduzida por meio da 

metodologia LIFTTM (SUCKAU et al., 2003). Os espectros foram processados e 

visualizados utilizando o programa computacional FlexAnalysis 3.3 (Bruker 

Daltonics, Bilerica, EUA). 

 

3.3.8. Análise e alinhamento da sequência primária  

 

Após o sequenciamento as sequências das proteínas obtidas pela 

fragmentação dos peptídeos gerados por tratamentos enzimáticos foram analisadas 

e comparadas com sequências de inibidores do tipo Kunitz depositadas no banco de 

dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information, www.ncbi.nlm.nih.gov), 

usando a BLASTp para conduzir os alinhamentos de sequências (ALTSCHUL et al., 

1997). Em seguida, as sequências que apresentaram maior identidade com o EvTIb 

foram alinhadas com outros inibidores no programa computacional BioEdit v. 7.0.9.0,  

por meio da ferramenta de alinhamentos múltiplos ClustalW (THOMPSON et al., 

1994). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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3.3.9. Estabilidade do EvTIb em variações de temperaturas e pHs 

 

O EvTIb apresentou maior atividade específica para tripsina e maior 

percentual de rendimento de extração, sendo, portanto, o escolhido para as análises 

adicionais propostas neste estudo. 

 

3.3.9.1. Estabilidade térmica  

 

Para determinar a estabilidade térmica do EvTIb seguiu-se a metodologia 

como descrita por Gomes et al., 2005, na qual alíquotas de 1 mL do inibidor foram 

incubadas por 30 minutos, a 37, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 0C. Decorrido o tempo 

de incubação, as amostras foram resfriadas a 4 0C e após esse procedimento 

alíquotas contendo 260 nmol.L-1
 do inibidor foram utilizadas no ensaio de atividade 

inibitória sobre a tripsina. Os ensaios foram conduzidos em triplicata e provas em 

branco em duplicatas foram realizadas. 

 

3.3.9.2. Estabilidade em variação de pHs 

 

Para avaliar a estabilidade do EvTIb à variação de pH, seguiu-se a 

metodologia como descrita em Gomes et al., 2005, na qual alíquotas de 1 mL do 

inibidor foram dialisadas contra o tampão com o pH desejado por 16 horas. Esses 

tampões foram os seguintes: glicina-HCl pH 2,0-3,0; fosfato de sódio pH 6,0 e 8,0; e 

glicina-NaOH pH 11-12, nos quais a concentração de soluto foi de 0,1 mol.L-1. Após 

30 min de incubação a 37 0C nos referidos tampões, as amostras foram dialisadas 

por cerca de 4 horas em Tris-HCl 5,0 x 10-2 mol.L-1, pH 7,5. Os ensaios de atividade 

inibitória para tripsina foram feitos em triplicata utilizando-se 260 nmol.L-1
 do inibidor. 

Provas em branco também foram realizadas. 

 

3.3.10. Quantificação de proteínas 
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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.  

 

3.3.11. Preparo das soluções usadas como substrato  

 

a) A azocaseína (substrato protéico) foi preparada a 1% (1 g / 100 mL) em 

tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 mol.L-1, pH 7,5, após dissolvida a solução foi fervida por 

cerca de 15 minutos, e após resfriamento o volume foi ajustado com água destilada 

para 100 mL. A solução foi conservada sob refrigeração à -20 C  até o momento de 

sua utilização.  

b) BApNA (Benzoyl-L-Arg- 4-Nitroanilide - substrato sintético). Uma solução a 

1,25 x 10-3 mol.L-1 foi preparada em DMSO (1%, v/v) e o volume completado para 

100 mL com tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 mol.L-1, pH 7,5.  

c) Bz-FVR-pNA (Bz-Phe-Val-Arg-pNA - substrato sintético). Uma solução a 

3,0 x 10-3 mol.L-1  foi preparada (solução estoque) em metanol (50% v/v) e o volume 

completado com tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 mol.L-1, pH 7,5.  

d) MeOSucAAPVpNA (N-metoxi-succinil-Ala-Ala-Pro-Val-4-nitroanilida - 

substrato sintético). Uma solução a 1,5 x 10-2 mol.L-1  (solução estoque) em DMSO  

foi primeiramente preparada. Posteriormente, para os ensaios, foi preparada uma 

solução a 5,0 x 10-3 mol.L-1, por diluição em PBS 0,15 mol.L-1, pH 7,4.  

e) Substrato cromogênico para o Fator Xa. Uma solução a 4,0 x 10-3 mol.L-1  

foi preparada em DMSO. Para os ensaios foi preparada uma solução a 1,0 x 10-3 

mol.L-1, por diluição em PBS 0,15 mol.L-1, pH 7,4. 

 

 3.3.12. Especificidades do EvTIb para peptidases serínicas  

 

 3.3.12.1. Atividade anti-tripsínica 
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A atividade anti-tripsínica foi determinada utilizando-se o substrato específico 

BApNA (KAKADE et al., 1974). Alíquotas de 10 L de solução de tripsina bovina (0,3 

mg.mL-1 em tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 mol.L-1, pH 7,5) foi pré-incubada, por 10 

minutos a 37 0C, com 120 L de solução aquosa de HCl 2,5 x 10-3 mol.L-1, 365 L de 

tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 mmol.L-1, pH 7,5 e 5µL contendo 2 g do inibidor. Após 

esse período a reação foi iniciada adicionando-se 500 L de solução de BapNA 1,25 

x 10-3 mol.L-1. A reação prosseguiu por mais 15 minutos nas mesmas condições de 

incubação, sendo interrompida pela adição de 120 L de solução aquosa de ácido 

acético 30% (em volume). A formação de 4-nitroanilina foi monitorada em 

espectrofotômetro (Amersham Biosciences - Ultrospec 2100 pro) a 405 nm. Provas 

em branco foram realizadas como controle e os ensaios foram feitos em triplicata e 

repetidos três vezes. 

 

3.3.12.2. Atividade anti-elastásica neutrofílica 

 

A atividade inibitória para elastase foi avaliada pela pré-incubação de 40µL de 

enzima (0.2 µmol.L-1) , com de 755 µL de PBS 0,1 mol.L-1, pH 7,4 e 10µL contendo 2 

µg de inibidor por 10 minutos a 37 0C. A reação foi iniciada após adição de 50 µL de 

solução de N-metoxi-succinil-Ala-Ala-ProVal-4-nitroanilida 5,0 x 10-3 mol.L-1 (STEIN, 

1983). O tempo de reação do ensaio foi de 1 hora, a 37 0C. A reação foi interrompida 

com a adição de 120 µL de solução aquosa de ácido acético 30% (em volume). A 

formação de 4-nitroanilida foi monitorada a 405 nm. Os ensaios foram realizados em 

triplicata, foram conduzidos três experimentos independentes e provas em branco 

foram realizadas como controles. 

 

3.3.12.3. Atividade anti-quimotripsínica 

 

A atividade inibitória sobre a quimotripsina foi determinada utilizando-se 20 L 

de solução de quimotripsina bovina (0,2 mg.mL-1 em tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 

mol.L-1, pH 7,5, contendo CaCl2 2,0 x 10-2 mol.L-1) que foi pré-incubada com tampão 

Tris-HCl 5,0 x10-2 mol.L-1 pH 7,5, contendo CaCl2 2,0 x 10-2 mol.L-1 e 10µL contendo 
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2 µg inibidor por 15 minutos a 37 0C. Após esse período a reação foi iniciada pela 

adição de 200 L de azocaseína 1% (p/v). Decorridos 30 minutos, a reação foi 

interrompida, adicionando-se 300 L de solução de TCA 20% (p/v). A mistura de 

reação foi centrifugada a 12000 x g por 10 minutos e o sobrenadante alcalinizado 

com NaOH 2 mol.L-1 na proporção de 1:1 (v:v), e a absorbância foi medida em 

espectrofotômetro a 440 nm (XAVIER-FILHO et al., 1989). Provas em branco foram 

realizadas e os ensaios foram feitos em triplicata e foram conduzidos três 

experimentos independentes. 

  

3.3.12.4. Inibição da Peptidase 3 Neutrofílica Humana 

 

Para determinar a atividade inibitória para a Peptidase 3 dos neutrófilos 

humanos, 20 µL (de uma solução 0,1 µg/.µL-1 solubilizada em água deionizada) da 

Peptidase 3 foi pré-incubada com 785 µL de tampão PBS 0,15 mmol.L-1, pH 7,4 e 50 

µL contendo 2 µg do EvTIb por 10 minutos a 37 ºC. Após esse período, a reação foi 

iniciada adicionando-se 25 µL de MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA (5 mmol.L-1) 

(GROUTAS et al., 1997). A reação foi interrompida com 120 µL de solução aquosa 

de ácido acético 30% (em volume), após 60 minutos.  A formação de 4-nitroanilina 

foi monitorada em espectofotômetro a 405 nm. Provas em branco foram realizadas e 

os ensaios foram feitos em triplicata. 

 

3.3.12.5. Inibição da Trombina obtido de plasma Bovino 

 

Para determinar a atividade inibitória para a Trombina obtida do plasma 

bovino, 30 µL (de uma solução a 8,0 NIH.mL-1 solubilizada em água deionizada) da 

Trombina foi pré-incubada com 775 µL de tampão Tris-HCl 5,0 x 10-2 mmol.L-1, pH 

7,5 com adição de NaCl 0,1 mol.L-1 e 50 µL contendo 2 µg do EvTIb por 10 minutos 

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

Val-Arg-pNA (3.0 x 10-3 mol.L-1) (HAHN et al., 1996). A reação foi interrompida com 

120 µL de solução aquosa de ácido acético 30% (em volume), após 20 minutos. A 
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formação de 4-nitroanilina foi monitorada em espectrofotômetro a 405 nm. Provas 

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

 

3.3.12.6. Inibição do Fator X ativado obtida do plasma bovino 

 

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

(ativado) obtido do plasma bovino 20 µL (de uma solução a 0,2 U.mL-1 solubilizada 

em PBS 0,15 mol.L-1, pH 7,4) do Fator Xa foi pré-incubado com 70 µL de tampão 

PBS 0,15 mol.L-1, pH 7,4 e 10 µL contendo 2 µg do EvTIb 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 x 10-3 mol.L-1) (OLIVA et al., 1999). A reação foi 

interrompida com 25 µL de solução aquosa de ácido acético a 30% (em volume), 

após 30 minutos. A formação de 4-nitroanilina foi monitorada em espectofotômetro a 

405 nm. Provas em branco foram realizadas e os ensaios foram feitos em triplicata. 

 

3.3.13. Propriedades inibitórias e determinação da constante de inibição 

 

3.3.13.1. Determinação da IC50 para tripsina 

 

A concentração de EvTIb que inibe 50% da atividade (IC50) da tripsina foi 

determinada pela construção de uma curva de inibição que relaciona o percentual de 

inibição da tripsina e concentração de EvTIb. Para a construção dessa curva, 

concentrações crescentes de inibidor (0; 6,5; 7,8; 10,4; 13,0; 18,2; 26,0; 52,0 e 104 

nmol.L-1) foram incubas com alíquotas de 20 µL (1,28 x 10-2 mol.L-1) de enzima e o 

ensaio foi realizado como descrito no item 3.4.10.1. O percentual de inibição da 

atividade da tripsina para cada concentração de inibidor foi utilizado na construção 

de uma curva de titulação e determinação da IC50. 

 



41 
 

3.3.13.2. Determinação da constante de inibição e do modo de inibição para 

tripsina  

 

Para determinar o modo de inibição e a constante de inibição (Ki) foi 

construído o gráfico de acordo com Dixon e colaboradores (1979), onde o eixo das 

abscissas (X) corresponde às concentrações crescentes de EvTIb (6,5; 7,8; 10,4; 

13,0; 18,2; 26,0; 52,0 e 104 nmol.L-1) e o eixo das ordenadas (Y) corresponde ao 

inverso dos valores da velocidade máxima. 

O ensaio enzimático com tripsina para a determinação do Ki foi conduzido na 

presença de duas concentrações de BApNA (1,25 x 10-3 e 6.25 x 10-4 mol.L-1). Os 

ensaios foram realizados como descritos no item 3.4.10.1. 

 

3.3.14. Ensaios biológicos 

 

3.3.14.1. Citotoxicidade e atividade hemolítica do EvTIb 

 

Os efeitos do EvTIb sobre a viabilidade celular foram avaliados sobre células 

do sangue periférico de humanos. Cerca de 1 mL de sangue total foi incubado com 

EvTIb em diferentes concentrações (260 a 1300 nmol.L-1) 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 0,15 mol.L-1, 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 incubados com 100 µL do 

EvTIb em diferentes concentrações (160 a 2600 nmol.L-1) por 60 minutos à 

temperatura ambiente. Um volume de 100 µL Triton X-100 1% (v/v) foi também 

incubado com a suspensão de hemácias, constituindo a referência de 100% de 

hemólise. A incubação com 100 µL do tampão PBS foi a referência para 0% de 

hemólise. Após a incubação, os tubos foram centrifugados a 8000 x g por 3 minutos 
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e alíquotas de 100 µL dos sobrenadantes foram transferidas para placas de 

microtitulação de 96 poços, analisados em leitura de placas com absorbância a 405 

nm. 

 

3.3.14.2. Atividade antibacteriana in vitro do EvTIb 

 

A avaliação da atividade antibacteriana do EvTIb foi realizada pelo ensaio de 

inibição do crescimento por microdiluição em caldo, de acordo com o M7-A6 do 

NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) (NCCLS, 2006). As 

concentrações inibitórias mínimas (MIC) foram determinadas para as bactérias 

patogênicas Gram-negativas Escherichia coli ATCC8739 e da Gram-positiva 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. As células bacterianas foram previamente 

replicadas em meio Luria Bertani (LB) líquido (50% Bactotriptona: 25% Extrato de 

levedura: 35% NaCl, diluídos em águas destilada), sob agitação durante 2-3 horas a 

37 oC. 100 μL de meio Luria Bertani (LB) líquido contendo 104 UFC.mL-1. Na metade 

da fase logarítmica de crescimento, as células bacterianas foram adicionadas aos 

poços de uma placa contendo 100 µL de diluições seriadas de EvTIb (27 a 0,2 

μmol.L-1)  ou Cloranfenicol (619 a 9,6 μmol.L-1). Como controle negativo foi utilizado 

o meio Luria Bertani (LB) líquido e como controle positivo o antibiótico Cloranfenicol. 

Após 10 horas de incubação, a 37 ºC, em um leitor de microplaca com incubação 

(Bio-Tek PowerWave HT – Estados Unidos), o crescimento bacteriano foi avaliado 

pela determinação da absorbância a 595 nm, em intervalos de 1 h, durante a fase 

exponencial de crescimento bacteriano. A menor concentração que inibiu 100% do 

crescimento bacteriano foi considerada a concentração inibitória mínima (MIC). 

 

3.3.14.3. Atividade anticoagulantes in vitro do EvTIb 

 

Os testes de atividade anticoagulante do EvTIb foram realizados por meio de 

kits comerciais (Wiener lab.) em coagulômetro automático, segundo a metodologia 

descrita por Osoniyi e colaboradores (2003). Para a obtenção do plasma, foi 

utilizado sangue de voluntários sadios que negam o uso de alguma medicação 

durante duas semanas antes da coleta, que não tivessem ingerido bebidas 
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alcoólicas nos últimos três dias ou hábitos tabagistas. 

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

misturado com o anticoagulante citrato de sódio (solução aquosa a 3,8%, p/v) na 

proporção de 9 partes de sangue para 1 solução de citrato. A mistura foi em seguida 

centrifugada 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 (TTPa) 

 

Este ensaio foi realizado com  EvTIb e heparina (controle positivo), os quais 

foram diluídos em água deionizada em diversas concentrações. Plasma humano 

citratado (90 µL) foi misturado com 10 µL das soluções em diferentes concentrações 

de EvTIb (0; 0,52; 1,04; 1,56; 2,08; 2,6; 3,12; 3,64; 4,16; 4,69 e 5,21µM) e heparina 

nas concentrações 0,83; 1,67; 3,33; 6,67 e 10,01 µM. Para controle negativo, 

tampão PBS 150 mmol.L-1, pH 7,4 foi adicionado ao plasma em substituição ao 

EvTIb e heparina. Posteriormente, foram adicionados 100 µL de cefalina à mistura e 

incubado por 3 minutos a 37ºC; decorrido este tempo adicionou-se a solução de 

cloreto de cálcio (CaCl2) 0,025 mol.L-1 e o tempo de coagulação foi determinado em 

coagulômetro. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

b) Tempo de Protrombina (TP) 

 

Para determinação do tempo de protrombina, o “pool” de plasma humano 

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

concentrações de EvTIb (0,52; 1,04 e 2,08 µM) e heparina (0,83; 1,67 e 6,67 µM) 

como controle positivo, e incubadas por 3 minutos a 37ºC. Para controle negativo, 

tampão PBS 150 mmol.L-1, pH 7,4 foi adicionado ao plasma em substituição ao 

EvTIb e heparina. Decorrido este tempo foram adicionados 200 µL de tromboplastina 

cálcica de cérebro de coelho pré-aquecida a 37ºC e o tempo necessário para a 
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coagulação foi determinado em coagulômetro automático. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 

3.3.14.4. Atividade anti-inflamatória e anticoagulante de EvTIb usando o 

modelo de sepse experimental 

 

a) Cirurgia de ligadura e perfuração cecal (LPC) 

 

Camundongos Swiss machos e fêmeas na mesma proporção (n=8) 

devidamente anestesiados por via intraperitoneal com cloridrato de xilasina a 2% e 

cloridrato de cetamina 10%, foram depilados 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 foi perfurado (5 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 (Figura 7). O antibiótico de amplo espectro imipeném 

(utilizadas no tratamento de sepse) e o anti-inflamatório diclofenaco foram usados 

como tratamento no controle da infecção.  Todos os tratamentos foram 

administrados 30 minutos antes da indução da sepse.  

 

Figura 7. Ligadura e perfuração cecal em camundongo. A) Exposição do cécum e perfuração. B) 

Ligadura. 
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Para a avaliação do modelo experimental de sepse os camundongos foram 

separados randomicamente em grupos de oito animais cada um de acordo como o 

tratamento a ser recebido: 

Grupo I.  Tratado com NaCl e indução da sepse. 

Grupo II. Tratado com NaCl, sem indução da sepse. 

Grupo III. Tratado com 7,5 mg.kg-1 diclofenaco (2-[2-(2,6-

dicloroanilino)fenil]acético) e indução da sepse. 

Grupo IV. Tratado com 1 mg.kg-1 de heparina e indução da sepse. 

Grupo V. Tratado com 1 mg.kg-1 EvTIb e indução da sepse.   

Grupo VI. Tratado com 20 mg.kg-1 de Imipenem  e indução da sepse. 

 

3.3.14.5. Avaliação da migração de leucócitos para a cavidade peritoneal 

 

Para avaliar o efeito do EvTIb sobre a migração de leucócitos, cerca de 6 

horas após a indução da sepse, o peritônio dos camundongos foi exposto ao meio 

externo e com auxílio de agulha e seringa estéreis, foram inoculados na cavidade 

peritoneal 5,0 mL de solução 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 1.500 rpm. 

O sobrenadante obtido foi desprezado e o precipitado de células foi ressuspenso em 

1,0 mL de solução salina estéril. Para evidenciamento e contagem dos leucócitos, foi 

utilizada solução aquosa de ácido acético a 4% (em volume), no qual 20 µL da 

suspensão de células foram misturados com 180 µL de ácido acético. A contagem 

de células foi feita em câmara de Neubauer, com auxílio de microscópio de luz. A 

avaliação em câmara de Neubauer permite a quantificação das células por mm3, 

para isso soma-se a quantidade de células nos quatros quadrantes destinados para 

contagem de leucócitos e multiplica-se o valor por  25. O número total de células 
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recrutadas à cavidade peritoneal foi utilizado como uma indicação do grau de 

inflamação.  

 

3.3.14.6. Contagem diferencial de leucócitos do sangue periférico 

 

Para contagem diferencial utilizou-se a técnica de esfregaço sanguíneo e as 

lâminas foram coradas com o kit Panótico Rápido de acordo com as instruções do 

fabricante. Para cada animal foram realizados dois esfregaços. As células foram 

examinadas em microscópio óptico, sendo contadas cem células por lâmina. Dessa 

forma foi obtido o percentual de cada tipo celular no sangue (neutrófilos, linfócitos, 

eosinófilo e monócitos). Para cada animal obteve-se um resultado baseado na 

média das duas lâminas lidas, sendo o resultado final para cada população expresso 

como a média dos percentuais obtidos individualmente nos animais componentes do 

grupo.  

 

3.3.14.7. Dosagem de citocinas (TNF-α, IL-6, IFN-γ e IL-12) 

 

As concentrações de TNF-α, IL-16, IFN-γ e IL-12 do lavado peritoneal foram 

determinadas pelo método de ELISA, de acordo com as especificações do fabricante 

(Peprotech - Rocky Hill, Estados Unidos). A placa de 96 poços foi revestida com 50 

µL do anticorpo de captura (antígeno de camundongo e D-mannitol) por 12 horas a 

4°C. Em seguida adicionou 50 µL de solução de bloqueio (BSA 5% e sacarose 5%) 

durante 30 minutos. Um volume de 50 µL do lavado peritoneal foi adicionado e a 

placa foi incubada durante uma hora à temperatura ambiente. Posteriormente foram 

adicionados 50 µL do anticorpo de detecção e o sistema foi incubado durante uma 

hora. A enzima avidina-HRP foi adicionada e a placa foi novamente incubada por 

uma hora à temperatura ambiente. O substrato o- fenilenodiamina  (OPD) foi 

adicionado e incubado por 20 minutos. Entre cada passo foram conduzidas três 

lavagens com PBS-TWEEN. A reação foi interrompida com 25 µL de solução de 

parada (H2SO4 2 M). Procedeu-se a leitura em leitor de ELISA (Bio-TekPowerWave 

HT-Estados Unidos), com detecção a 490 nm. A concentração de citocina foi 

calculada, usando-se uma curva padrão para cada citocina dosada. Provas em 
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branco foram realizadas e os ensaios foram feitos em triplicata. Os níveis de 

citocinas foram expressos em picogramas por mililitro (pg.mL-1). 

 

3.3.14.8. Dosagem de óxido nítrico 

 

A produção de nitritos nos sobrenadantes do lavado peritoneal de 

camundongos sépticos foi avaliada pelo método de Green e colaboradores (1982). 

Alíquotas de 50 L do lavado foram colocadas em placas de 96 poços (TPP – EUA). 

Em seguida, foram adicionados 50 L de uma mistura de sulfanilamida a 1 % (p/v), 

em ácido fosfórico 2,5% (v/v), e naftiletilenodiamina 1% (p/v), em ácido fosfórico 2,5 

% (v/v), na proporção de 1/1 (v/v). Após 15 minutos de incubação à temperatura 

ambiente, procedeu-se a leitura em leitor de microplacas (Bio-Tek Power Wave HT - 

USA) a 540 nm. A quantidade de nitrito foi calculada usando-se uma curva padrão 

de nitrito de sódio (200 mol.L-1  a 1,56 mol.L-1).  

 

3.3.14.9. Atividade anticoagulante ex vivo em plasma de camundongos 

sépticos por meio do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) 

 

Após as 6 horas da indução da sepse os camundongos foram anestesiados 

de acordo como descrito no item 3.6.7 para retirada do sangue total. A coleta do 

sangue total deu-se através da remoção do olho. O sangue foi misturado com o 

anticoagulante, que é uma solução de citrato de sódio a 3,8% (p/v), na proporção de 

nove partes de sangue para uma parte de solução de citrato em seguida foi 

centrifugado por 3000 rpm por 10 minutos à temperatura ambiente. O plasma foi 

então removido para a determinação do TTPa. Alíquotas de 100µL de plasma e 

cefalina foram incubados por 3 minutos a 37ºC. Decorrido este tempo adicionou-se a 

solução de cloreto de cálcio (CaCl2) 0,025 mol.L-1  (100 µL) e o tempo de coagulação 

foi determinado usando coagulômetro. Todos os ensaios foram realizados em 

triplicata. 
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3.3.14.10. Avaliação da sobrevida de camundongos tratados com EvTIb usando 

o modelo de sepse polimicrobiana  

 

O efeito do EvTIb na sobrevida de camundongos foi avaliado através do 

modelo de sepse polimicrobiana, com a inoculação intraperitoneal de bactérias 

Gram positivas e Gram negativas. Camundongos BALB/c (n=5) devidamente 

anestesiados intraperitonealmente com cloridrato de xilasina a 2% e cloridrato de 

cetamina 10%, foram inoculados intraperitonealmente com 50 L de suspensão 

bacteriana, sendo 25 L de S. aureus (5 x 109 UFC/mL) e 25 L de E. coli (5 x 107 

UFC/mL). O tratamento com EvTIb e imipeném foi administrado logo após a 

inoculação bacteriana e 6 horas após a infecção. Os animais foram observados 

quanto à sobrevida durante 24 horas. Para a avaliação do modelo experimental de 

sepse polimicrobiana os animais foram separados randomicamente de acordo com o 

tratamento a ser administrado (5 animais/grupo): 

Grupo I. Infectado e tratado com 10 mg.kg-1 de EvTIb. 

Grupo II. Infectado e tratado com 20 mg.kg-1 de Imipeném. 

Grupo III. Infectado e tratado com H2O. 

 

3.3.15. Análise estatística 

 

 Todos os dados representam pelo menos três experimentos independentes e 

foram expressos com média ± DP (Desvio Padrão), exceto quando for explicitamente 

indicado de outra maneira. 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. Os dados estatísticos foram analisados pelo 

software GraphPad prism 5.0. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Determinação da atividade inibitória das frações proteicas de Erythrina 

velutina sobre as peptidases serínicas 

 

O extrato bruto obtido de sementes de Erythrina velutina foi fracionado por 

meio de precipitação com sulfato de amônio em três faixas percentuais de 

concentração: 0–30% (F1), 30–60% (F2), 60–90% (F3). Após o fracionamento, foi 

avaliada a atividade inibitória do extrato bruto e das três frações sobre tripsina e 

quimotripsina. A atividade catalítica da tripsina foi inibida em 62 % pelo extrato bruto 

e em 69%, 92% e 90%, respectivamente, pelas frações F1, F2 e F3. A fração F2 

apresentou elevado percentual de atividade inibitória sobre a tripsina e melhor 

rendimento de extração e, por essa razão, foi submetida aos procedimentos 

subsequentes de purificação e análise (Figura 8A). Em relação à atividade catalítica 

da quimotripsina, o percentual de inibição foi de 94% para o extrato bruto e de 95%, 

94% e 91%, respectivamente, para as frações F1, F2 e F3 (Figura 8B). 

 

 

Figura 8. Percentual de Inibição da tripsina e da quimotripsina pelo extrato bruto e pelas frações F1, 

F2, e F3 de E. velutina.  A) Percentual (%) de Inibição da tripsina, utilizando-se 100 μL do extrato 

bruto e de cada fração proteica e BApNA como substrato. B) Percentual (%) de inibição da 

quimotripsina, utilizando-se 100 μL do extrato bruto e de cada fração proteica e Azocaseína 1%, pH 

7,5 como substrato proteico. Os percentuais de inibição indicados com letras diferentes são 

estatisticamente diferentes de acordo com ANOVA (p<0,05). 
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4.2. Cromatografia de afinidade em coluna de tripsina-sepharose CL 4B 

 

As proteínas da fração F2, que apresentaram maior atividade inibitória sobre 

a tripsina e melhor rendimento, foram aplicadas em coluna de afinidade em tripsina-

sepharose. As proteínas retidas na coluna foram eluídas após a aplicação de HCl 

5,0 x 10-3 mol.L-1, coletadas, dialisadas contra Tris-HCl 5,0 x 10-2 mol.L-1, pH 7,5 e 

submetidas a ensaio de inibição para tripsina (Figura 9A). No ensaio foram 

utilizados 50 μL (4 µg de proteínas) da fração retida e BApNA como substrato 

sintético específico. O material retido apresentou inibição de 100% sobre a atividade 

da tripsina e não inibiu quimotripsina.  

O grau de purificação do inibidor foi visualizado e monitorado em todas as 

etapas por eletroforese em gel de poliacrilamida a 12,5% contendo SDS (Figura 

9B). Na fração obtida por cromatografia de afinidade em tripsina-sepharose (RT) foi 

observada a presença de duas bandas proteicas com massas moleculares 

aparentes estimadas em 20 e 23 kDa.    

 

Figura 9. Cromatografia de afinidade em tripsina-sepharose da fração F2 de sementes de E. velutina. 

A) Perfil de eluição das proteínas da fração F2 (fração saturada com 30 – 60% de sulfato de amônio) 

de sementes de E. velutina em coluna de afinidade de tripsina-sepharose. Foram aplicados 

aproximadamente 7 mg de proteína. A coluna foi previamente equilibrada com tampão Tris-HCl 5,0 x 

10
-2

 mol.L-
1
, pH 7,5. Proteínas adsorvidas foram eluídas com HCl 5,0 x 10

-3
 mol.L-

1
  e as frações 

proteicas (5,0 mL/tubo) foram monitoradas a 280 nm (). A atividade inibitória sobre a tripsina (----) 

foi realizada usando 50 μL do material retido. B) Eletroforese em gel de poliacrilamida a 12,5% da 

fração retida em tripsina-Sepharose (RT), revelada com nitrato de prata. 
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4.3. Análise e purificação do inibidor de tripsina de sementes de Erythrina 

velutina por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

 

O material obtido por cromatografia de afinidade em coluna de tripsina-

sepharose denominado RT (retido em tripsina) foi analisado e purificado por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). As análises iniciais foram realizadas 

empregando-se uma coluna C18 analítica, com fluxo de 1 mL.min-1; solvente A: 

0,1% TFA/H2O, solvente B: 60% ACN/ 0,09%TFA em H2O; gradiente linear: 5 a 95%  

de solvente B em 30 min. 

As proteínas da fração retida em tripsina foram separadas na coluna de C18 

semipreparativa Vydac nas seguintes condições: fluxo de 9 mL.min-1, comprimento 

de onda de detecção de 220 nm, gradiente linear de 60 a 70%B em 30 min com uma 

variação percentual de ACN no solvente B de 0,33% B/min. Onde duas frações 

proteicas foram observadas e denominadas de Pico 1 (P1) e Pico 2 (P2) (Figura 

10A). As frações proteicas obtidas foram liofilizadas e subsequentemente testadas 

quanto à atividade inibitória sobre a tripsina, resultando num percentual de inibição 

de 52% ± 2,85 e de 93% ± 0,184, para 5 µg de cada um dos picos P1 e P2, 

respectivamente. 

Os inibidores purificados denominados EvTIa (P1) e EvTIb (P2) foram 

analisados em coluna analítica de fase reversa C-18. O gradiente desenhado para a 

purificação dos inibidores de tripsina presentes nas sementes de E. velutina foi de: 

60 a 70% solvente B em 10 min com uma variação percentual de ACN no solvente B 

de 1%B/min. Nessas condições, EvTIa apresentou um tempo de retenção (TR) de 

13 minutos (quando a concentração de ACN atingiu 40,8% no solvente B) e o seu 

grau de pureza foi próximo a 100% (Figura 10B). Por sua vez, EvTIb teve um tempo 

de retenção de 13,8 minutos (com 41,3% de ACN no solvente B) e grau de pureza 

superior a 95% (Figura 10C). 

A análise por eletroforese dos inibidores de tripsina EvTIa e EvTIb em gel de 

poliacrilamida a 12,5% contendo SDS revelou que ambos apresentam uma única 

banda proteica com massa molecular de aproximadamente 20 kDa (Figura 10D). 
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Figura 10. Purificação dos inibidores de E. velutina da fração retida em tripsina por Cromatografia 

líquida de alta eficiência. A) Perfil de eluição da fração retida (RT) em tripsina-sepharose. B) Perfil do 

inibidor de tripsina EvTIa eluído a 40,79% do solvente B. C) Perfil do inibidor de tripsina  EvTIb eluído 

a 41,26% do solvente B. D) Eletroforese em gel de poliacrilamida a 12,5% após revelação com nitrato 

de prata. Condições experimentais: coluna C- 18 Shimadzu, fluxo: 1 mL.min
-1

; solvente A: 0,1% 

TFA/H2O, solvente  B: 60% ACN/ 0,09%TFA em H2O; gradiente linear: 60 a 70%  de solvente B em 

30 min (A) e em 10 min (B;C). 

 

4.4. Análise das etapas de purificação dos inibidores de tripsina 

 

A partir dos volumes das frações obtidas em cada passo de purificação, de 

suas respectivas dosagens de proteína e unidades inibitórias (UI) foi construída uma 

tabela de purificação dos inibidores EvTIa e EvTIb (Tabela 1). O extrato bruto (EB), 

obtido na primeira etapa do processo de purificação, foi utilizado como referência 

para as frações proteicas. O grau de purificação 1 e recuperação de 100% foram 

atribuídos a essa fração. A atividade específica foi calculada como a razão entre a 
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atividade inibitória da fração e a quantidade total de proteína. O grau de purificação 

das demais frações foi calculado como sendo a razão entre sua atividade específica 

e a do extrato bruto. O percentual de rendimento das frações foi calculado com base 

na razão entre sua quantidade de proteínas totais e a quantidade de proteínas totais 

do extrato bruto. A Tabela 1 mostra que as atividades especificas de EvTIa e EvTIb 

foram de 14142 e 14373, respectivamente. O grau de purificação foi de 3199 e 3252 

vezes, respectivamente, com um percentual de recuperação de 0,06% e 0,15% no 

último passo de purificação, para EvTIa e EvTIb. Os resultados mostram que EvTIb 

tem maior atividade especifica, e graus elevados de purificação e rendimento 

quando comparado com o EvTIa. 

 

Tabela 1. Tabela de purificação de EvTIa e EvTIb 

 

Uma unidade de inibidor (UI) foi definida como a quantidade de inibidor que diminui a atividade da 

enzima em 0,01 da absorbância a 410 nm. 
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4.5. Determinação das massas moleculares de EvTIa e EvTIb por  

Espectrometria de Massa  (Modalidade Electrospray) 

 

 Com objetivo de determinar as massas moleculares dos inibidores 

purificados de sementes de mulungu, EvTIa e EvTIb foram submetidos à análise por 

espectrometria de massa (Electrospray. micrOTOF-Q, Bruker Daltonics, Bilerica, 

Estados Unidos). Os resultados obtidos mostraram massas moleculares de 

19228,16 Da para EvTIa e 19210,48 Da para EvTIb, apresentando uma diferença de 

apenas 17,68 Da entre os inibidores. Os espectros de massa dos dois inibidores 

estão apresentados em anexo (Figura 1A e 1B). 

Após o tratamento enzimático com tripsina e pepsina, a análise dos 

fragmentos gerados por espectrometria de massa em MALDI-TOF permitiu a 

elucidação parcial (144 aminoácidos) da estrutura primária (172 aminoácidos).  

Dentre os inibidores purificados o EvTIb apresentou maior atividade especifica 

para tripsina e maior percentual de rendimento de extração, sendo, portanto,o 

escolhido para as análises seguintes neste estudo. 

 

4.6. Análise e alinhamento da sequência primária de EvTIb 

 

A Figura 11 mostra o alinhamento múltiplo de EvTIb com inibidores de 

tripsina da família Kunitz de sementes de leguminosas. Os fragmentos obtidos por 

sequenciamento parcial do EvTIb alinharam com inibidores de tripsina da familia 

Kunitz e mais especificamente com inibidores Kunitz da subfamília Papillionoideae, 

tais como Erythrina caffa, Erythrina latissina e Erythrina variegata com percentual de 

identidade de 82%, 81% e 51%, respectivamente. EvTIb também apresentou 

similaridade com outros inibidores de tripsina de Psophocarpus tetragonolobus, 

Bauhinia variegata, Bauhinia ungulata, Prosopis juliflora e Adenanthera pavonina, 

com menor percentual  identidade de 45%, 35%, 34%, 35% e 34%, respectivamente. 
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Figura 11. Sequência primária parcial do EvTIb e alinhamento comparativo com outras sequências 

de inibidores de tripsina do tipo Kunitz de sementes de leguminosas. E. veluntina (EvTIb);  E. caffa 

(ETI); E. variegata (ETIb); Psophocarpus tetragonolobus (WBTI); Bauhinia variegata (BvcTI);  

Prosopis juliflora (PjTKI);  Adenanthera pavonina  (ApTKI). Comparação usando o BLASTp das 

sequências depositadas no banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information). 

O alinhamento foi realizado no software BioEdit v. 7.0.9.0,  por meio da ferramenta de alinhamentos 

múltiplos ClustalW. Em vermelho, os aminoácidos idênticos e em pretos os aminoácidos diferentes. 

 

Os resultados obtidos a partir do alinhamento de EvTIb com outros inibidores 

de tripsina de sementes de leguminosas da família Kunitz confirmam que o inibidor 

de tripsina purificado de sementes de Erythrina veluntina é um novo membro da 

família de inibidores de tripsina do tipo Kunitz. 



56 
 

4.7. Estabilidade do EvTIb em diferentes valores de pH e de temperatura  

 

A estabilidade de EvTIb em diferentes valores de pH foi testada incubando-se 

o inibidor em soluções-tampão com pH variando de 2 a 12, por 30 min, a 37 0C. 

Observa-se que EvTIb manteve sua capacidade inibitória sobre a atividade catalítica 

de tripsina em toda a faixa de pH ensaiada (Figura 12A). EvTIb também foi avaliado 

quanto à sua estabilidade em diferentes temperaturas (37 a 100 0C). A Figura 12B 

mostra que EvTIb manteve sua atividade máxima de inibição sobre a atividade 

catalítica da tripsina em todas as temperaturas testadas. 

 

 

Figura 12. Estabilidade do inibidor de tripsina purificado de sementes de Erythrina veluntina (EvTIb) 

em função de pH e temperatura. A) Estabilidade em diferentes pH. B) Estabilidade térmica. 260 

nmol.L
-1

 do inibidor foi pré-incubado por 30 min em diferentes temperaturas e em diferentes pH, a 37 

0
C. A atividade inibitória sobre a tripsina foi determinada usando BApNA como substrato. 

 

4.8. Especificidade do  EvTIb para peptidases serínicas 

 

Para determinar a especificidade do EvTIb foram realizados ensaios de 

inibição contra outras peptidases serínicas utilizando-se 2 μg do inibidor. Os 

resultados observados na tabela 2, demonstram que o EvTIb possui uma maior 

atividade específica para a tripsina (15.550 UI/mg) e  fator Xa (14.550 UI/mg) e 

atividade moderada para elastase (1.840 UI/mg). EvTIb não apresentou inibição 
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significativa para as demais peptidases serínicas avaliadas (trombina, peptidase 3 e 

quimotripsina). 

 

Tabela 2. Inibição de peptidases serínicas por EvTIb 

 

*ND – Não detectada 

 

4.9. Determinação da IC50, da constante de inibição (Ki)  e do mecanismo de 

inibição do EvTIb para tripsina 

 

Para determinar a concentração de EvTIb capaz de inibir 50% da atividade da 

tripsina (IC50) foi construída uma curva de inibição com concentrações crescentes do 

inibidor (0; 6,5; 7,8; 10,4; 13,0; 18,2; 26,0; 52,0 e 104,1 nmol.L-1)  (Figura 13A). De 

acordo com a curva, o IC50 do EvTIb é de cerca 22 nmol.L-1. Nesse ensaio, o 

percentual máximo de inibição da tripsina atingido pelo EvTIb foi em torno de 93%. 

Para a determinação do valor da constante de inibição (Ki) para tripsina foi 

construído o gráfico de Dixon (DIXON; WEBB, 1979). Na Figura 13B está 

representada a inibição da tripsina com concentrações crescentes de EvTIb  (0; 6,5; 

7,8; 10,4; 13,0; 18,2; 26,0; 52,0 e 104,1 nmol.L-1) em ensaios utilizando BApNA nas 

concentrações de 1,25 x 10-3 e 6,25 x 10-4 mol.L-1. A análise do gráfico confirma que 

EvTIb inibe a tripsina de modo  não-competitivo e com valor de Ki de 10 nmol.L-1. 
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Figura 13. Determinação do IC50 e do Ki do inibidor de tripsina purificado de sementes de Erythrina 

veluntina (EvTIb). A) Curva de inibição utilizando concentrações crescentes de EvTIb (0; 6,5; 7,8; 

10,4; 13,0; 18,2; 26,0; 52,0 e 104,1 nmol.L
-1

) e concentração fixa de tripsina (13 µmol.L
-1

). A 
concentração de EvTIb que inibe 50% da atividade da tripsina (IC50) foi determinada usando BApNA 
como substrato.  B) Determinação do valor de Ki para EvTIb. A constante de inibição (Ki) de EvTIb 
sobre a tripsina foi determinada pelo método de Dixon (1979). O valor de Ki foi obtido dos interceptos 
das retas das duas concentrações do substrato BApNA utilizadas. O valor da velocidade foi 
determinado por V = DO405nm.h

-1
.mL

-1
. 

 

4.10. Ensaios biológicos 

 

4.10.1. Citotoxicidade e atividade hemolítica do EvTIb  sobre células do sangue 

periférico humano. 

 

As células do sangue periférico humano não sofreram ação citotóxica quando 

analisadas por contador de células sanguíneas. As hemácias não foram 

hemolisadas como visto por ensaio hemolítico em microplaca, quando na ausência e 

presença do EvTIb (Figura 14). 
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Figura 14. Citotoxidade do inibidor de tripsina purificado de sementes de Erythrina veluntina (EvTIb) 
na presença e ausência de EvTIb. A) Análise do efeito citotóxico do EvTIb sobre sangue periférico 

total. Ausência do inibidor, controle. Leucócitos totais (x 10
3
/µL), eritrócitos totais(x 10

6

/µL), plaquetas 

totais (x 10
3

/µL) e porcentagem de linfócitos. B) Avaliação do efeito hemolítico do EvTIb sobre 
hemácias humanas. Foram utilizadas concentrações crescentes do inibidor (3 a 50 µg.µL

-1
 ou 156 a 

2601 nmol.L
-1

). Como controle negativo e positivo foram utilizados tampão fosfato salino (PBS), pH 
7,2 e Triton X-100 1% (em volume), respectivamente. Letras diferentes são estatisticamente 
diferentes de acordo com ANOVA (p<0,05).  

 

 

 4.10.2. Avaliação da atividade antibacteriana in vitro do EvTIb 

 

Para avaliar a atividade antibacteriana in vitro do EvTIb, o inibidor foi incubado 

contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. De acordo com os resultados o 

crescimento de Escherichia coli e Staphylococcus aureus quando tratada na maior 

concentração de EvTIb (26,6 µmol.L-1) houve inibição em 28% e 20%, 

respectivamente (Figura 15A e 15B). O controle positivo utilizado neste experimento 

(cloranfenicol) quando administrado em todas as concentrações inibiu em 100 % o 

crescimento bacteriano e na presença apenas do meio de cultura LB (controle 

negativo) o crescimento bacteriano foi de 100%. Portanto, o EvTIb não foi eficaz na 

inibição do crescimento in vitro de E. coli e S. aureus nas concentrações testadas. 
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Figura 15. Avaliação da atividade antibacteriana do inibidor de tripsina purificado de sementes de 
Erythrina veluntina (EvTIb). A) Efeito de diferentes concentrações do EvTIb no crescimento de 
Escherichia coli. B) Efeito de diferentes concentrações do EvTIb no crescimento de Staphylococcus 
aureus.Concentrações de EvTIb 26.5 a 0.2 μmol.L

-1
. A cultura bacteriana em PBS representa um 

crescimento de 100%. Cloranfenicol foi utilizado como controle positivo. Os ensaios foram feitos em 
triplicata e os dados são representativos da média dos resultados obtidos (média ± DP). 

 

4.10.3. Atividade anticoagulantes in vitro  

 

De acordo com os dados obtidos, o EvTIb foi capaz de prolongar o tempo de 

coagulação de maneira dose-dependente e, na concentração de 0,52 µmol.L-1, o 

tempo para coagulação do plasma foi de 70,8 s., sendo 1,8 vezes maior que o do 

grupo controle negativo (39,8 s). 

O controle positivo (heparina) apresentou, como previsto, um efeito dose-

dependente sobre o aumento do tempo de coagulação alcançando o máximo na 

concentração de 3,33 µmol.L-1 em 240 segundos. A ação máxima de EVTIb se 

assemelhou à do controle positivo (240 s) e foi atingida com 4,7 µmol.L-1 (Figura 

16A). EvTIb não teve ação no tempo de protrombina em todas as concentrações 

testadas (Figura 16B).  
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Figura 16. Efeito do inibidor de tripsina purificado de sementes de Erythrina veluntina (EvTIb) no tempo 

de formação do coágulo. (A) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa); (B) Tempo de 

Protrombina (TP). Usando heparina como referência.  

 

4.10.4. Atividade anti-inflamatória e anticoagulante de EvTIb em modelo de 

sepse experimental (LPC) em camundongos swiss 

 

Seis horas após a indução da sepse, foi evidenciada intensa infiltração celular 

na cavidade peritoneal como pode ser observado no grupo com sepse tratado com 

salina que apresenta influxo de células para a cavidade peritoneal (17.000 

células/mm3), característico de inflamação (Figura 17A). Os grupos tratados com 

EvTIb na dose de 1,0µg.g-1 de animal ocasionou redução significativa no influxo de 

células na cavidade peritoneal quando comparada com o grupo com sepse tratado 

com solução salina (0,9%) (71% de diminuição). Nos grupos tratados, com 

diclofenaco, heparina e imipeném também foi observada a redução significativa do 

influxo de células de 72%, 79% e 62%, respectivamente. 

As populações celulares que migraram para o sangue periférico após 6 horas 

de tratamento estão demonstradas na Figura 17B. Pode-se observar que houve um 

aumento na porcentagem de neutrófilos no sangue total de todos os grupos que 

foram induzidos à sepse em comparação com o grupo controle com exceção do 

grupo tratado com imipénem. A diminuição de monócitos nos grupos tratados com 

diclofenaco, heparina, imipeném e EvTIb em relação ao controle de cerca de 64%; 

47%; 25% e 52% respectivamente. Em relação aos linfócitos houve um aumento nos 
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grupos tratados com diclofenaco, heparina, imipeném e EvTIb em relação ao 

controle. Não foi observada a presença de eosinófilos. 

O modelo de ligadura e perfuração cecal (LPC) também foi empregado para 

avaliar o efeito do EvTIb no prolongamento do tempo de formação do coágulo em 

camundongos sépticos. Observa-se na Figura 17C que EvTIb foi capaz de 

restabelecer os níveis hemostáticos quando comparado com o controle. 

 

 

 Figura 17. Atividade anti-inflamatória e anticoagulante do inibidor de tripsina purificado de sementes 
de Erythrina veluntina (EvTIb). A) Efeito do EvTIb sobre a migração leucocitária em camundongos 
sépticos.  Grupos: Controle C.I (Tratado com salina e indução da sepse), controle S.I (Tratado com 

salina, sem indução da sepse), tratado com 1µg.g
-1

 EvTIb, 7,5mg.kg
-1

 de diclofenaco, 1µg.g
-1

 de 

heparina e 20mg.kg
-1

 de imipeném e indução da sepse. B) Contagem diferencial de leucócitos do 

sangue periférico C) Atividade anticoagulante avaliada pelo Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada 
(TTPa) em plasma de camundongos sépticos. Letras diferentes são estatisticamente diferentes de 
acordo com ANOVA (p<0,05). 

 

No presente trabalho, também foi avaliado o efeito do EvTIb sobre o nível das 

citocinas inflamatórias TNF-α, IL-6, INF-α e IL-12. O tratamento dos camundongos 

sépticos com EvTIb diminuiu em 41% a secreção de TNF-α pelas células (Figura 
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18) e não teve ação sobre a liberação de IL-6. Já em relação à liberação IFN-α e IL-

12 houve um aumento de 7,6 e 1,6 vezes em relação ao controle com inflamação 

respectivamente. No grupo controle sem inflamação as citocinas IFN-α e IL-12 não 

foram detectadas e apenas pequenas quantidade de TNF-α e IL-6 foram detectadas. 

Quantidades de óxido nitrico no lavado peritoneal de camundongos sépticos 

não foram foi detectada. 

 

Figura 18. Dosagem de citocinas do lavado peritoneal em camundongos após 6 horas da indução da 

sepse em animais tratados com o inibidor de tripsina purificado de sementes de Erythrina veluntina 

(EvTIb). A;B;C) Dosagem de TNF, IL-6, IFN-α e IL-12, respectivamente. Grupos: Controle C.I (tratado 

com NaCl e indução da sepse), Controle S.I (tratado com NaCl sem indução da sepse), EvTIb (tratado 

com 1µg/g EvTIb). Os dados representam a média de um experimento com n=8 realizados em 

triplicata para cada animal, sendo expressos como média ± desvio padrão. 

 

4.10.5. Avaliação do efeito protetor do EvTIb na sobrevida de camundongos 

submetidos à sepse polimicrobiana 

 

EvTIb não apresentou um efeito benéfico na sobrevida de camundongos 

submetidos a sepse polimicrobiana. A Figura 19 observa-se que 80% dos 
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camundongos infectados e tratados com H2O morreram durante 24 horas e que os 

camundongos tratados com imipeném tiveram 100% de sobrevivência em 24 horas. 

Em contrapartida, 60% dos camundongos tratados com EvTIb sobreviveram em 6 

horas e nenhum camundongo sobreviveu por 24 horas. 

 

 

Figura 19. Influência do inibidor de tripsina purificado de sementes de Erythrina veluntina (EvTIb) na 

sobrevida de camundongos submetidos a sepse polimicrobiana. Camundongos BALB/c foram 

inoculados intraperitonealmente 25 L de Staphylococcus aureus (5 x 10
9 

UFC.mL
-1

) e 25 L de 

Escherichia coli (5 x 10
7
 UFC.mL

-1
). Os animais foram tratados com EvTIb (10 mg.kg

-1
) durante 24 

horas. Como controle positivo foi usado imipeném (20 mg.kg
-1

) e controle negativo H2O. 
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5. Discussão 

 

O efeito in vitro e in vivo sobre pragas e patógenos, e as várias possibilidades 

terapêuticas no tratamento de uma gama de distúrbios à saúde humana têm tornado  

os inibidores de peptidases importantes alvos de estudos, que permitiram a 

identificação de inibidores isolados de diversas fontes animais e vegetais, sua 

caracterização bioquímica, determinação de estruturas tridimensionais, 

especificidade de inibição para classes de peptidases e mecanismos de inibição 

(RYAN, 1990; OLIVEIRA et al., 2002; FAN; WU,  2005). 

Neste estudo foram purificados dois inibidores de tripsina de sementes de 

Erythrina velutina, os quais foram denominados de EvTIa e EvTIb. Os inibidores 

foram purificados a partir de extratos totais de sementes, precipitação com sulfato de 

amônio com saturação 30–60% (F2), cromatografia de afinidade em coluna de 

tripsina-sepharose e cromatografia de fase reversa. Estas técnicas são amplamente 

utilizadas no processo de purificação de inibidores. Uma combinação de tais 

metodologias tem sido utilizada na purificação dos inibidores de tripsina e 

quimotripsina de Solanum tuberosum (KIM  et al., 2005) e nos inibidores de tripsina 

de sementes Cucurbita maxima e Pithecelobium dumosum (KRISHNAMOORTHI; 

RICHARDSON, 1990; OLIVEIRA et al., 2007). 

EvTIa e EvTIb foram purificados na ordem de 3199 e 3252 vezes (Tabela 1), 

resultado importante no que diz respeito ao grau de pureza destes inibidores. O grau 

de purificação encontrado para EvTIa e EvTIb foram superiores aos encontrados 

para outros inibidores tipo Kunitz como BvcTI (inibidor de tripsina de Bauhinia 

variegata) purificado 105 vezes, PmTI (inibidor de tripsina de sementes de 

Pithecelobium moniliformis) purificado 21 vezes, EvCI (inibidor de quimotripsina de 

sementes de Erythrina velutina) purificado 375 vezes, Xb-KTI (Inibidor de tripsina de 

Xanthosoma blandum) purificado 201 vezes (DI CIERO et al., 1998; CRUZ, 2008; 

LUCENA, 2010; LIMA et al., 2011). Por outro lado o rendimento dos inibidores 

purificados foram de 0,06% para EvTIa e 0,15% para EvTIb resultados inferiores 

quando comparado com os inibidores de tripsina de sementes de Archidendron 

ellipticum e Caesalpinia bonduc com rendimento de 0,8% e 0,3% 

(BHATTACHARYYA et al., 2006, 2007), com BvvTI (inibidor de tripsina de Bauhinia 



66 
 

variegata) com percentual de rendimento de 4,2% e o inibidor de tripsina de Coccinia 

grandis com percentual de rendimento de 12% (FANG et al., 2010; SATHEESH; 

MURUGAN, 2010). Os rendimentos obtidos neste trabalho foram superiores quando 

comparados ao EvCI (inibidor de quimotripsina) também de sementes de Erythrina 

velutina com rendimento final de 0,002% (LUCENA, 2010). 

A visualização do perfil eletroforético em gel de poliacrilamida, assim como do  

perfil cromatográfico gerado a partir da cromatografia de fase reversa dos inibidores 

e as análises por espectrometria de massa comprovam a pureza de EvTIa e EvTIb. 

Os inibidores purificados de sementes de E. velutina apresentaram massas 

moleculares de 19228,16 Da para EvTIa e 19210,48 Da para EvTIb determinadas 

por espectrometria de massa em modalidade por Electrospray  (microTOF-Q, Bruker 

Daltonics). As massas moleculares obtidas para os inibidores de tripsina purificados 

de E. velutina estão de acordo com aquelas determinadas para os inibidores da 

família Kunitz, com massas moleculares que variam de 18 a 26 kDa , tais como ECTI 

(inibidor de tripsina de sementes de Enterolobium  contortisiliquum); BvCTI (inibidor 

de tripsina de Bauhinia variegata); DMTI (inibidor de sementes de Dimorphandra 

mollis); AeTI (inibidor de tripsina de sementes de Archidendron ellipticum); CbTI-2 

(inibidor de tripsina de sementes de Caesalpinia bonduc) e ILTI (inibidor de tripsina 

de sementes de Inga laurina) (BATISTA et al., 1996; DI CIERO et al., 1998; 

MACEDO et al., 2000; BHATTACHARYYA et al., 2006, 2007; MACEDO  et al., 

2007). Sendo assim EvTIb se mostra como candidato a compor a família dos 

inibidores do tipo Kunitz. 

Após a purificação dos inibidores os resultados demonstraram que EvTIb 

apresentou maior atividade específica para a enzima tripsina e maior percentual de 

rendimento de extração, sendo este inibidor selecionado para as análises de 

estrutura e função propostas  no presente trabalho. 

A estrutura primária do inibidor foi determinada por análise de espectrometria 

de massa com ionização induzida por laser assistida por matriz (MALDI-TOF/TOF), 

utilizando a estratégia de seqüenciamento de peptídeos gerados por hidrólises 

enzimáticas com peptidases, que são técnicas amplamente utilizadas no 

sequenciamento de proteínas (HARDOUIN, 2007; CANTÚ et al., 2008). Com a 

obtenção da estrutura primária parcial foi possível realizar o alinhamento das 
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sequências peptídicas de EvTIb com a sequência primária de outros inibidores do 

tipo Kunitz de leguminosas depositadas no banco de dados do NCBI usando o 

BLASTp. O inibidor EvTIb demostrou similaridade elevada com inibidores de 

peptidases de E. caffa, E. latissina e E. variegata, com percentuais de identidade de 

82%, 81% e 51%, respectivamente. Considerando as propriedades bioquímicas 

como massa molecular, especificidade e identidade de sequência, o inibidor de 

tripsina purificado de sementes de E. veluntina pode ser qualificado como um novo 

membro da família Kunitz.  

A estabilidade funcional elevada é uma das características dos inibidores da 

família Kunitz (MELLO et al., 2001). Assim, eles conservam grande parte da 

atividade inibitória mesmo na presença de agentes desnaturantes, tanto físicos 

(temperatura e pH), como químicos (agentes redutores como o DTT). EvTIb não 

apresentou redução da atividade inibitória quando exposto à temperatura de 100 0C 

por 30 minutos, demostrando ser termoestável. Essa estabilidade térmica é 

encontrada também para o inibidor presente em sementes de Poecilanthe parviflora 

(PPTI) (GARCIA et al., 2004) e para o inibidor de quimotripsina em sementes de E. 

velutina (EvCI) (LUCENA, 2010), que manteve sua atividade após exposto também 

a 100 0C por 30 minutos. No entanto, a estabilidade térmica do EvTIb é maior que a 

encontrada em muitos outros inibidores purificados como o PmTI que apresentou 

redução em sua atividade quando exposto a 60 0C (CRUZ, 2008), CpaTI  e PdKI que 

apresentou redução de 40% em sua atividade quando exposto a 100 0C (GOMES et 

al., 2005; OLIVEIRA et al., 2007), ILTI que reduziu 20% sua atividade quando 

incubado a 80 0C (MACEDO et al., 2007) e EcTI que manteve sua atividade inibitória 

somente em temperaturas até 60 0C, por 10 minutos (BATISTA et al, 1996).  

Não houve influência na atividade inibitória de EvTIb quando ele foi exposto a 

uma faixa de pH de 2 a 12. Resultados similares foram encontrados para outros 

inibidores tipo Kunitz tais como, CpaTI  de  Crotalaria  pallida (GOMES et al., 2005), 

ILTI (MACEDO et al., 2007), DMTI-II de Dimorphandra mollis (MELLO, G C et al., 

2001), PdKI de Pithecellobium dumosum (OLIVEIRA et al., 2007), EcTI de 

Enterolobium contortisiliquum (BATISTA et al., 1996). A elevada estabilidade 

funcional do EvTIb diante da variação de temperatura e pH pode ser explicada pela 

presença de pontes dissulfeto intramoleculares, típicas dos inibidores do tipo Kunitz 
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(embora não tenham sido demonstradas), em concordância com os já referidos 

autores  (SOUZA  et al., 2000; MACEDO et al., 2003; GARCIA  et al., 2004; TELES 

et al., 2004; NAKAHATA et al., 2006; MACEDO et al., 2007). A termoestabilidade é 

de extrema importância para tecnologia de proteínas, visando a uma aplicação 

biotecnológica dessas moléculas (GOMES  et al., 2007). 

A cinética do EvTIb é de uma inibição do tipo não competitiva (Figura 18), 

que é semelhante a outros inibidores de tripsina do tipo Kunitz, como o AeTI de 

sementes de Archidendron ellipticum (BHATTACHARYYA et al., 2006), o ApTI de 

sementes de Adenanthera pavonina (MACEDO et al., 2004) e o TTI de sementes de 

Tamarindos indica (ARAÚJO, C. L. et al., 2005). No entanto, contrasta com aqueles 

que interagiram com a tripsina de modo competitivo, conforme observado no PdKI2 

de sementes Pithecelobium dumosum (OLIVEIRA et al., 2007) e PmTI de sementes 

de Catanduva (CRUZ, 2008). Os inibidores não competitivos não interferem na 

ligação do substrato com a enzima. Assim, a enzima mostra o mesmo valor de Km na 

presença e na ausência do inibidor. Sua inibição não pode ser superada pelo 

aumento da concentração de substrato. Portanto, os inibidores não competitivos 

diminuem a Vmax da reação, pois inibidor e substrato ligam-se em sítios diferentes na 

enzima (CHAMPE et al., 2009). Dessa maneira, esses tipos de inibidores 

apresentam vantagens como drogas potencias, uma vez que podem inibir a enzima 

independentemente da concentração de substrato (DEVLIN, 2007).  

A IC50 do EvTIb para a tripsina foi de 22 nmol.L-1 (0,42 µg.mL-1). A IC50 do 

EvTIb foi superior à do inibidor de tripsina urinária, com a IC50 de 0,64 nmol.L-1 

(OGAWA et al., 1987) e à do SKTI (inibidor de tripsina de soja), com IC50 de 0,30 

nmol.L-1 (RIBEIRO, 2010). Resultados de IC50 inferiores foram encontrados para 

SSTI2 (inibidor de tripsina de sementes de Sapindus saponaria L), com valor de IC50 

83 nmol.L-1 , e com inibidores de tripsina purificado de Jatropha curcas (IC50 = 1.100 

nmol.L-1), Phaseolus vulgaris (IC50 = 600 nmol.L-1) e Glycine max (IC50 = 19000 

nmol.L-1) (DA COSTA , 2012; SUN et al., 2010; YE; NG, 2009). Esses resultados 

mostram que a capacidade de inibição da tripsina por EVTIb se adequa aos 

parâmetros de outros inibidores descritos na literatura. 

O valor da constante de inibição (Ki) calculado para o EvTIb foi de 10,0 

nmol.L-1, calculado pelo modelo proposto por  Dixon (1979). Comparando-se os 
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valores de Ki com outros inibidores da família Kunitz foi observado que o EvTIb  

apresenta uma maior afinidade pela tripsina do que os encontrados em Erythrina 

variegata, denominados de ETIa e ETIa-N12A, que apresentaram valores de Ki de 

2,0 x 10-8 e 5,2 x 10-6 mol.L-1, respectivamente. Valores semelhantes de Ki foram 

encontrados para os inibidores ILTI de sementes de Inga laurina e DMTI de 

sementes de Dimorphandra mollis e DMTI com Ki de 6.0 x 10-9 e 5.3 x 10-9 mol.L-1, 

respectivamente (MACEDO et al., 2007; MACEDO et al., 2000). Valores inferiores de 

Ki foram encontrados em AeTI (BHATTACHARYYA et al., 2006) e CbTI-2 

(BHATTACHARYYA et al., 2007) com Ki de 2,4 x 10-10  e 2,75 x 10-10 mol.L-1, 

respectivamente. O valor determinado de Ki para o EvTIb encontra-se dentro do 

padrão de Ki característico para inibidores da família Kunitz. Os parâmetros cinéticos 

IC50 e Ki observados para o EvTIb conjuntamente corroboram a sua classificação 

como inibidor de tripsina do tipo Kunitz. 

Quanto à especificidade de inibição para as peptidases serínicas avaliadas, a 

atividade específica do EvTIb foi de 15.550 UI/mg para tripsina e 14.550 UI/mg  para 

o fator Xa. EvTIb apresentou atividade específica moderada para elastase 

neutrofilica humana (ENH) de 1.840 UI/mg, porém não apresentou atividade para 

trombina, peptidase 3 e quimotripsina. Especificidades de inibição diferentes foram 

encontrados para o inibidor de tripsina de sementes de Enterolobium 

contortisiliquum (ECTI), que inibiu quimotripsina, FXIIa, plasmina e calicreína 

plasmática (BATISTA et al., 1996). Para o inibidor purificado de tamarindo foi 

observada especificidade para ENH e para tripsina pancreática bovina (FOOK et al., 

2005). Já o inibidor de tripsina urinário (UTI) apresentou inibição para tripsina, 

quimotripsina, plasmina, catepsina G, ENH e peptidases da cascata de coagulação 

(INOUE  et al., 2005). Em contrapartida o inibidor EvCI de sementes de E. veluntina 

apresentou especificidade para quimotripsina, elastase neutrofílica e FXa 

(MONTEIRO, 2011). Os resultados obtidos com EvTIb podem indicá-lo como um 

potencial candidato a agente bioativo contra doenças inflamatórias e distúrbios na 

coagulação. 

O inibidor de tripsina EvTIb foi caracterizado quanto à possível atividade 

citotóxica, hemolítica, antibacteriana, anticoagulante e anti-inflamatória.  

O potencial citotóxico do inibidor foi inicialmente avaliado por meio da 

contagem diferencial de células do sangue periférico e atividade hemolítica com 
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eritrócitos do sangue humano. EvTIb não apresentou efeitos tóxicos e hemolíticos 

sobre populações celulares sanguíneas in vitro, mesmo com doses elevadas do 

inibidor. Resultados semelhantes foram encontrados nos inibidores de tripsina de 

Coccinia grandis (SATHEESH; MURUGAN, 2010) e xb-KTI (LIMA et al., 2011). Os 

resultados de citotoxicidade obtidos são indicadores de baixa toxicidade do EvTIb,  

porém são necessários estudos adicionais, incluindo estudos de mutagênese e 

alergenicidade, dentre outros para confirmar a segurança do uso deste inibidor como 

um agente farmacológico. 

A atividade antibacteriana foi realizada testando o EvTIb contra bactérias 

Gram-negativa (E. coli) e Gram-positiva (S. aureus) pela determinação da 

concentração inibitória mínima (MIC). Os resultados indicaram que nas 

concentrações testadas o EvTIb não foi eficaz em inibir o crescimento de E. coli  e  

S. aureus, inibindo apenas 28% e 20%, respectivamente. Resultados semelhantes 

foram encontrados para o inibidor de tripsina de Solanum tuberosum (KIM et al., 

2005). Porém outros inibidores de tripsina apresentaram atividade bacteriana, tais 

como inibidor de tripsina de folhas de Coccinia grandis, que inibiu 100% do 

crescimento bacteriano contra as bactérias testadas neste trabalho e o inibidor de 

tripsina xb-KTI, que apresentou atividade contra Salmonella typhimurium  

(SATHEESH; MURUGAN, 2010; LIMA  et al., 2011).  

O uso de inibidores de enzimas da coagulação já faz parte da prática clinica 

como medicamentos para o tratamento de algumas doenças relacionadas a 

distúrbios na cascata da coagulação (GOLINO et al., 2004; TURECEK et al., 2004). 

Os componentes da família Kunitz são os inibidores de serino-peptidases melhor 

caracterizados que podem bloquear enzimas envolvidas na agregação plaquetária, 

coagulação do sangue, fibrinólise e inflamação (GONZÁLEZ et al., 2003). O EvTIb 

foi capaz de aumentar o tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) em 240 

segundos. Entretanto não apresentou ação no tempo de protrombina (PT). EvTIb 

inibiu o fator Xa em 80%, porém não demonstrou atividade inibitória para trombina.  

Resultados semelhantes foram encontrados para o ECTI (inibidor de tripsina de 

sementes de Enterolobium contortisiliquum (BATISTA  et al., 1996) que também 

inibiu a formação do coágulo, mas não inibiu o FXa e para o EvCI (inibidor de 

quimotripsina de sementes de  E. veluntina)  que inibiu a formação do coágulo em 

aproximadamente 80 seg com 6 µg de inibidor e inibiu o fator Xa (MONTEIRO, 
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2011). O inibidor de tripsina de Leucaena leucocephala (LITI) na maior concentração 

testada (12 µg) também inibiu a formação do coágulo em 60 segundos (OLIVA, M L 

et al., 2000). Outro inibidor de tripsina do tipo Kazal (AaTI) apresentou atividade 

anticoagulante na concentração de 325 nmol.L-1  e foi capaz de prolongar o tempo 

de formação do coágulo em aproximadamente 50 segundos (WATANABE et al., 

2010), porém EvTIb inibiu a formação de coágulo em 240 segundos com 18 µg. Este 

é um valor superior aos tempos de coagulação comumente encontrados na literatura 

na presença de inibidores e semelhante ao observado para o anticoagulante 

controle, heparina de baixo peso molecular (LMWH). É importante ressaltar que o 

fator Xa é comum às duas vias, no entanto o EvTIb só agiu inibindo in vitro a via 

intrínseca da coagulação por meio do teste TTPA que avalia os fatores VIII, IX, XI e 

XII e os fatores da via comum. Porém EvTIb não inibiu in vitro a via extrínseca da 

coagulação. Dessa maneira estudos adicionais são necessários para avaliar em que 

fatores da coagulação EvTIb está atuando além do fator Xa. Estes resultados 

indicam que EvTIb pode ser uma ferramenta promissora no desenvolvimento de 

novos compostos anticoagulante. 

Embora existam muitas controvérsias no campo de estudo da sepse, é de 

comum acordo que o processo e tratamento da doença são extremamente 

complexos. Muitos estudos usando modelos animais têm sido conhecidos para o 

entendimento das respostas fisiopatológicas da sepse, com o objetivo de simular as 

alterações observadas na sepse humana (OSUCHOWSKI et al., 2006). Vários 

modelos têm sido usados, porém o modelo de sepse induzido por ligação e 

perfuração do ceco (LPC) tem sido amplamente utilizado para investigação de vários 

aspectos da sepse e do choque séptico, pois tal modelo assemelha-se à progressão 

e às características da sepse humana (DEJAGER et al., 2011; HUBBARD et al., 

2005). Sendo este modelo também importante para avaliação de potenciais 

ferramentas medicamentosas para o tratamento da sepse, este foi utilizado no 

presente estudo. 

Os animais submetidos ao modelo experimental no presente estudo 

apresentaram sinais característicos de sepse nas primeiras horas após a cirurgia, 

incluindo piloereção, letargia, exsudato ao longo dos olhos e do nariz, dilatação 

abdominal e leucocitose (acima de 12000/mm3).  Estes sintomas foram semelhantes 
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ao de vários trabalhos relatados na literatura (HUBBARD et al., 2005; CAO et al., 

2010; DEJAGER et al., 2011). 

No presente trabalho o EvTIb apresentou caracteristicas anti-inflamatórias em 

modelo experimental de sepse reduzindo em 71% a infiltração leucocitária após 6 

horas de indução da inflamação. Resultados semelhantes foram encontrados para o 

inibidor de quimotripsina (EVCI) que reduziu em 87% o número de leucócitos 

recrutados para o local de inflamação (MONTEIRO, 2011).  

A análise das populações celulares que migraram para o sangue periférico 

após 6 horas do tratamento, onde houve um aumento na porcentagem de neutrófilos 

no sangue total de todos os grupos que foram induzidos a sepse, se correlaciona 

com o estado inflamatório do camundongo. Ocorreu a diminuição dos monócitos nos 

grupos tratados com diclofenaco, heparina, imipeném e EvTIb em 64%, 47%, 25% e 

52% respectivamente. Os monócitos liberam citocinas inflamatórias como IL-1, IL-6, 

IL-12, TNF-α e quimiocina (CRUVINEL et al., 2010). Dessa maneira, sugerindo que 

a redução de monócitos também é responsável pela ação moduladora na sepse. Em 

relação aos linfócitos houve um aumento em todos os grupos que receberam 

tratamento quando comparado com o controle, porém não se sabe o tipo de linfócito 

que está aumentado. Sugerindo um aumento dos linfócitos T reguladores. Estes 

apresentam ação imunorreguladora com característica básica de produção de 

citocinas imunossupressoras, como IL-4, IL-10 e TGF-β, atuando na modulação das 

respostas imunológicas (JÚNIOR  et al., 2010). São necessários mais estudos para 

avaliar a atividades moduladora do EvTIb no tratamento da sepse.  

Em relação à liberação de citocinas inflamatória EvTIb foi capaz de suprimir 

os níveis  de TNF-α em 41% (citocina inflamatória) e não estimulou a liberação de 

IL-6 quando comparado com o grupo controle. Este resultado é importante, pois 

segundo Batista (2011) alguns enfermos evoluem para o óbito precocemente em 

decorrência da reação inflamatória intensa desencadeada pelo excesso de citocinas 

inflamatória. A supressão da liberação de TNF-α é outro fator importante, pois tal 

citocina é tida como um mediador potente na sepse a partir de várias evidências 

sendo a primeira citocina que aparece na circulação, na sepse experimental e em 

humanos. Estudos mostraram que a administração desta citocina em animais induz 

a uma síndrome com as características da sepse e por fim o tratamento com 

anticorpo anti-TNF protege contra os efeitos letais da endotoxina, em vários modelos 
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animais (BENJAMIM, 2001). A administração de EvTIb pode ser um coadjuvante no 

tratamento da sepse, ajudando na diminuição nos níveis de TNF-α na circulação. 

Relacionado a liberação IFN-α e IL-12 houve um aumento de 7,6 e 1,6   

vezes, respectivamente em relação ao controle com sepse. Além disso, o estudo no 

de O’Suilleabhain (1996) mostrou que a citocina IL-12 é um potente estimulante 

imunológico e indutor de Th1, e quando adiministrada em camundongos com sepse 

induzida por LPC houve uma redução da mortalidade.  

 Uma das práticas adotadas para o tratamento da sepse ou choque séptico é 

o uso de antibióticos e drogas que interferem nas alterações cardiovasculares, 

porém não atuam de modo efetivo na resposta inflamatória, podendo ser esse um 

dos motivos da mortalidade alta de pacientes com choque séptico (BENJAMIM,  

2001). Desta forma EvTIb apresentou um comportamento atípico, uma vez que não 

apresentou uma forte atividade antibacteriana, não teve ação sobre IL-6, não 

desencadeou a secreção de altos níveis de IL-12, uma vez que estas foram 

secretadas em níveis basais. Entretanto, o EvTIb estimulou a liberação de IFN-α e 

agiu especificamente reduzindo os niveis de TNF-α e a migração leucocitária. Alem 

disso não foi observado o efeito protetor do EvTIb na sobrevida de camundongos 

submetidos à sepse polimicrobiana (0% de sobrevida em 24 horas). Sendo assim, o 

uso do EvTIb no tratamento da sepse deveria ser empregado em associação com 

antibioticos já usados na prática clínica, pois EvTIb age mais nos mecanismos 

celulares do que nos microganismos. 

Desta forma inibidores ativos contra peptidases serínicas envolvidas em 

processos inflamatórios e na coagulação, como os inibidores de elastase neutrofílica 

Ulinastatin (UTI) e o Sivelestat (CAO; TU; CHEN, X; et al., 2010; HAYAKAWA et al., 

2010) podem ser utilizados conjuntamente com antibióticos e drogas que interferem 

nas alterações cardiovasculares no tratamento da sepse e CIVD. Os resultados 

encontrados para o EvTIb podem contribuir para a obtenção de uma nova e potente 

molécula com potencial aplicabilidade no tratamento da sepse e de doenças 

relacionadas à inflamação e coagulação. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 O inibidor de tripsina de sementes de Erythrina velutina (EvTIb) foi purificado, 

caracterizado e teve suas atividades multifuncionais avaliadas. EvTIb apresentou 

atividade anticoagulante e atividade moduladora em sepse induzida por ligadura e 

perfuração cecal. Não apresentou efeito citotóxico e antimicrobiano. Esses dados 

sugerem que EvTIb pode constituir uma nova molécula com grande potencial para o 

desenvolvimento de fármacos voltados para o tratamento da sepse e de doenças 

relacionadas à coagulação. 
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8. ANEXO 

 

 

Figura 1 A. Análise por espectrometria de massa do tipo com ionização induzida por 
electrospray (ESI-TOF) em espectrômetro micrOTOF-Q II do inibidor purificado de 
semente de E. velutina (EvTIa). 
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Figura 1 B. Análise por espectrometria de massa do tipo com ionização induzida por 
electrospray (ESI-TOF) em espectrômetro micrOTOF-Q II do inibidor purificado de 
semente de E. velutina (EvTIb). 
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Figura 2B: Análise por espectrometria de massa do 2º Fragmento 

tripsinizado. MSMS 2614,2. SEQUENCIA: 

TGEETCP(L/I)TVVQSPNE(L/I)SDGKP(L/I)R. 
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Figura 2C: Análise por espectrometria de massa do 3º Fragmento 

pepisinizado. MSMS 2138,6. SEQUENCIA: 

VQSNPE(L/I)SDGQP(L/I)R(L/I)ESRL. 
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Figura 2D: Análise por espectrometria de massa do 4º Fragmento 
pepisinizado. MSMS 1735,7. SEQUENCIA:RSAF(L/I)PDDDKVR(L/I)GF. 
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Figura 2E: Análise por espectrometria de massa do 5º Fragmento 

tripsinizado. MSMS 866,5. SEQUENCIA: (L/I)GFAYAPK. 
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Figura 2F: Análise por espectrometria de massa do 6º Fragmento 

tripsinizado. MSMS 2274,2. SEQUENCIA: 

CAPSPWWTV(L/I)EDEQEG(L/I)SVK. 
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Figura 2G: Análise por espectrometria de massa do 7º Fragmento 

tripsinizado. MSMS 1705,8. SEQUENCIA: (L/I)SEDESTQFDYPFK. 
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Figura 2H: Análise por espectrometria de massa do 8º Fragmento 

tripsinizado. MSMS 2001,0. SEQUENCIA: CAS(L/I)G(L/I)NMDQK.  
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Figura 2I: Análise por espectrometria de massa do 9º Fragmento 

tripsinizado. MSMS 1539,9. SEQUENCIA: 

(L/I)VVTEDNP(L/I)TVV(L/I)K. 

 

 

 

 

 

 

 

 


