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RESUMO 
 

 

A extração, caracterização química e estrutural de uma grande diversidade de 

compostos derivados de plantas tem sido uma fonte importante de moléculas 

bioativas. Diversas proteases têm sido isoladas no reino vegetal, com inúmeras 

aplicações farmacológicas e biotecnológicas. Dentre as proteases isoladas de 

plantas, estão as fibrinogenolíticas, com relevante aplicação no tratamento de 

distúrbios na cascata da coagulação, além do uso em potencial como ferramenta em 

laboratórios clínicos. Neste trabalho, além de avaliar os efeitos do extrato protéico de 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur, pertencente à família Euphorbiaceae, na cascata de 

coagulação, também se investigou a presença de atividade antimicrobiana e 

caracterizou a atividade proteolítica detectada neste extrato, tendo como objetivo 

determinar sua potencial aplicação farmacológica e biotecnológica. Desse modo, 

extratos protéicos brutos obtidos das folhas de C. urens em tampão Tris-HCl 0,05M, 

NaCl 0,15M, pH 7,5, foram precipitados em diferentes concentrações de acetona, e 

avaliados quanto a presença de atividade proteolítica em azocaseína e fibrinogênio. 

A fração mais ativa (F1.0) nestes testes foi escolhida para realização de avaliação 

de atividade biológica e caracterização bioquímica. As cadeias Aα e Bβ do 

fibrinogênio foram completamente clivadas na concentração de 0.18 µg/µL de 

proteína da fração em 4 minutos. A atividade fibrinogenolítica apresentou inibição 

total em presença de E-64 e parcial em presença de EDTA. A fração demonstrou 

atividade coagulante sobre o plasma e reduziu o tempo de tromboplastina parcial 

ativada, indicando atuar sobre os fatores da via intrínseca e comum da coagulação, 

não exercendo efeitos sobre o tempo de protrombina. A atividade fibrinolítica sobre o 

coágulo de plasma foi detectado apenas em SDS-PAGE em concentrações 

elevadas da fração, e apesar da atividade fibrin(ogen)olítica, não foi observada 

atividade defibrinogenante in vivo. Apesar de várias proteases de plantas e animais 

peçonhentos serem classicamente tóxicas, a fracção F1.0 não expressou atividade 

hemorrágica nem hemolítica. A fração F1.0 também não demonstrou atividade 

antimicrobiana. Na avaliação da atividade proteolítica sobre a azocaseína, o pH 

ótimo de reação foi 5.0, e a temperatura ótima igual a 60ºC. A atividade enzimática 

demonstrou ser sensível à presença dos sais testados, com inibição para todos os 

compostos. O tensoativo triton não influenciou a atividade enzimática, porém o 



 
 

tween-20 e SDS inibiram tal atividade. Em presença de agentes redutores ocorreu 

aumento da atividade enzimática, característica típica de enzimas pertencentes à 

classe das cisteíno proteases. Diversas bandas protéicas com atividade proteolítica 

foram detectadas em zimograma, na região de elevada massa molecular, que foram 

inibidas por E-64. Neste trabalho, foi revelado que C. urens apresenta fração 

enriquecida com cisteíno-proteases que apresentam atividade fibrinogenolítica e 

procoagulante, que podem ser isoladas, com potencial aplicação no tratamento de 

distúrbios hemorrágicos, como trombolítico e em laboratório clínico. 

 

Palavras-chave: Cnidoscolus urens, Euphorbiaceae, cisteíno proteases, 

caracterização enzimática, atividade fibrinogenolítica, atividade procoagulante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The extraction, chemical and structural characterization of a wide variety of 

compounds derived from plants has been a major source of bioactive molecules. 

Several proteases have been isolated in the plant kingdom, with numerous 

pharmacological and biotechnological applications. Among the proteases isolated 

from plants, are the fibrinogenolytic, with relevant application in the treatment of 

disorders in the coagulation cascade, in addition to potential use as a tool in clinical 

laboratories. In this study, in addition to evaluating the effects of the protein extract of 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur (Euphorbiaceae) in the coagulation cascade also 

investigates the presence of antimicrobial activity and characterizes the proteolytic 

activity detected in this extract, aiming to determine their potential pharmacological 

and biotechnological application. In this way, crude protein extracts obtained from the 

leaves of C. urens in Tris-HCl 0.05M, NaCl 0.15M, pH 7.5, were precipitated in 

different concentrations of acetone, and assessed for the presence of proteolytic 

activity in azocaseína and fibrinogen. The most active fraction (F1.0) in these tests 

was chosen for assessment of biological activity and biochemical characterization. 

The Aα chain and Bβ of fibrinogen were completely cleaved at a concentration of 

0.18 µg/µL of protein fraction in 4 minutes. Fibrinogenolytic activity presented total 

inhibition in the presence of E-64 and partial in the presence of EDTA. The fraction 

demonstrated coagulant activity in plasm and reduced the APTT, demonstrating 

acting on the factors coagulation of the intrinsic pathway and common, not exerting 

effects on the PT. Fibrinolytic activity on plasma clot was detected only in SDS-PAGE 

in high concentrations of fraction, and there were no defibrinating. Although several 

proteases isolated from plants and venomous animals are classically toxic, the 

fraction F1.0 of C. urens not expressed hemorrhagic nor hemolytic activities. Fraction 

F1.0 also showed no antimicrobial activity. In proteolytic activity on the azocasein, 

the optimal pH was 5.0 and optimum temperature of 60ºC. The enzyme activity has 

been shown to be sensitive to the presence of salts tested, with inhibition for all 

compounds. The surfactant triton did not influence the enzyme activity, but the 

tween-20 and SDS inhibited the activity. In the presence of reducing agents increase 

in enzyme activity occurred, a typical feature of enzymes belonging to the class of 

cysteine proteases. Several bands with proteolytic activity were detected in 



 
 

zymogram, in the region of high-molecular-weight, which were inhibited by E-64. In 

this study, we found that C. urens presents in its constitution cysteine proteases with 

fibrinogenolytic and procoagulant activity, which may be isolated, with potential 

application in treatment of bleeding disorders, thrombolytic and clinical laboratory. 

 

Keywords: Cnidoscolus urens, Euphorbiaceae, cysteine proteases, enzymatic 

characterization, fibrinogenolytic activity, procoagulant activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

Materiais vegetais tais como raízes, cascas de árvores ou folhas são 

frequentemente processados como chás, extratos ou emulsões dependendo da 

forma como serão posteriormente aplicados (AGUIAR, 2006). A utilização de plantas 

com fins medicinais para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das mais 

antigas formas de prática medicinal da humanidade. No início da década de 90, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que 65 a 80% da população dos 

países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais como única forma de 

acesso aos cuidados básicos de saúde (VEIGA-JÚNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). 

Embora o conhecimento nativo sobre a utilização de plantas medicinais tenha 

sido bem documentado em várias partes do mundo, no Brasil, as plantas medicinais 

da flora nativa são consumidas com pouca ou nenhuma comprovação de suas 

propriedades farmacológicas, propagadas por usuários ou comerciantes (VEIGA-

JÚNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). Esta prática tradicional ainda é comum em vários 

povos em todo o mundo, sendo mais evidente nos países em desenvolvimento, 

onde a maior parte da população pobre não tem acesso aos medicamentos 

industrializados (OLIVEIRA; OLIVEIRA; ANDRADE, 2010). 

Tendo em vista o grande potencial que o reino vegetal apresenta como fonte 

para novos fármacos, constituindo um extraordinário reservatório de novas 

moléculas pouco exploradas, há um crescente avanço na investigação de 

compostos em plantas que tem sido uma fonte importante de identificação de 

moléculas com propriedades farmacêuticas. Desse modo, o estudo sistemático que 

compreende a detecção, o isolamento e a caracterização de novas moléculas é 

parte fundamental do processo de desenvolvimento de novos fármacos (AGUIAR, 

2006; BERTINI et al., 2010). 

Dentre os objetivos dos cientistas que se impõem como grande interesse, 

está a busca de compostos biologicamente ativos, de fontes naturais, donde 

medicamentos úteis para combate de doenças podem ser obtidos (BERTINI et al., 

2010).   
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1.1 Proteínas em plantas 

 

O proteoma tem como um dos seus objetivos fornecer informações que 

possam auxiliar na produção de compostos menos prejudiciais aos seres vivos e ao 

meio ambiente. Tais compostos podem ter aplicações em diversas áreas como: 

industriais, agrícolas, veterinárias e médicas (LANÇAS et al., 2003). 

O estudo da proteômica pode levar à observação de três vertentes básicas: 

(1) possibilita a descoberta de vias metabólicas nas diversas etapas celulares, 

gerando um conhecimento sem precedentes na biologia celular e na bioquímica; (2) 

permite a identificação e caracterização de marcadores biológicos, ou seja, 

moléculas endógenas ou exógenas específicas de um determinado estado 

patológico e (3) também viabiliza a identificação e caracterização de novas 

moléculas bioativas em extratos biológicos naturais, levando ao desenvolvimento de 

novos medicamentos, sendo este último ponto o objetivo deste trabalho (ROCHA, 

2005). 

Segundo Barbosa (2008), semelhante à proteômica, a peptidômica refere-se 

ao conjunto de peptídeos expressos (1 – 20 kDa) presentes em uma amostra 

biológica como tecidos, células ou fluidos, em uma dada situação celular. A 

peptidômica é um ramo da proteômica que tem sido desenvolvido ao longo dos 

últimos anos, e aplicado principalmente a estudos de peptídeos em animais tais 

como neuropeptídeos. 

Em plantas, um grande número de peptídeos vem sendo identificados por 

meio de estudos bioquímicos e genéticos com funções biológicas diversas como 

sinalização e defesa. Em geral, os peptídeos envolvidos em sinalização de rotas 

metabólicas e de defesa são originados de precursores maiores (polipeptídeos), que 

sofrem proteólise e, em alguns casos, modificações para se tornarem funcionais 

(BARBOSA, 2008). 

Dentre as proteínas encontradas em plantas temos as proteínas de 

armazenamento que são classificadas como albuminas, globulinas e glutelinas, com 

base em suas propriedades de solubilidade. Existem outros tipos de proteínas 

encontradas por exemplo em legumes, que incluem várias enzimas, inibidores de 

protease e lectinas, conhecidos coletivamente como compostos antinutricionais 

(ANC). Se distinguem de proteínas de armazenamento em relação à funcionalidade, 

tendo em vista o aspecto evolutivo, como por exemplo o interior de uma semente, 
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configurado como possível mecanismo protetor que contribuiu para o 

desenvolvimento completo do ciclo de vida em condições adversas, tais como a 

predação de parasitas, insetos, fungos e herbívoros, causando desconforto no trato 

intestinal suficiente para impedir a predação (ROY; BOYE; SIMPSON, 2010). 

Os ANCs são moléculas que perturbam o processo de digestão. Estes 

compostos podem ser classificados como protéicos e não-protéicos. Dentre os não-

protéicos estão os alcalóides, ácido fítico e compostos fenólicos como taninos e 

saponinas. Dentre os ANCs protéicos podemos citar as lectinas ou aglutininas, 

inibidores de tripsina e quimiotripsina, peptídeos antifúngicos e proteínas inibidoras 

de ribossomos (ROY, BOYE, SIMPSON, 2010). 

Os procedimentos de isolamento de peptídeos e proteínas vegetais são muito 

diferentes dos empregados para outras matrizes biológicas, pois a biomassa vegetal 

é complexa e composta por muitas outras classes de substâncias (pigmentos, 

açúcares, gorduras, taninos entre outros). Dentre as razões para se intensificarem 

estudos sobre procedimentos de extração e purificação de peptídeos de biomassa 

vegetal, está o fato das plantas acumularem peptídeos únicos e de reconhecido 

interesse farmacológico (PICCHI et al., 2009). 

 

 

1.2 Proteínas isoladas 

  

Nos últimos anos as descobertas de peptídeos e proteínas bioativas 

cresceram de forma exponencial. Newman, Cragg e Snader (2003), revelam que de 

um total de 868 fármacos indicados para uso médico entre 1981-2001, 91 eram 

compostos macromoleculares, proteínas e peptídeos de origem biológica. Vários 

fármacos antifúngicos, antibacterianos e antiinflamatórios usados na medicina 

contemporânea são peptídeos bioativos; inúmeros outros  desempenham funções 

hormonais e sinalizadores neuronais (neurotransmissores), principalmente aqueles 

encontrados em vertebrados. O grande número de novas proteínas e peptídeos 

isolados de várias matrizes revela uma extensa variedade de tipos estruturais e de 

atividades biológicas. Pesquisas bioguiadas objetivando proteases, inibidores de 

proteases, imunossupressores, antimicrobianos e anticancerígenos, entre outros, 

revelam um número crescente de estruturas peptídicas biologicamente ativas. 
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Farrokhi, Whitelegge e Brusslan (2008) relataram que diversos peptídeos em 

plantas vêm sendo identificados e caracterizados, e são candidatos promissores 

para diversas aplicações tais como: Lusanina (peptídeo de soja e cevada com 43 

resíduos de aminoácidos) e tioninas que apresentam propriedades 

anticarcinogênicas; ciclotides, uma classe de pequenos peptídeos de plantas, 

apresentam atividade inseticida, anti-HIV e anticitotóxica, indicando o potencial dos 

peptídeos de planta para o desenho racional de fármacos para animais e plantas. As 

defensinas apresentam atividade antimicrobiana contra diversos microorganismos e 

corresponde a uma classe de peptídeos promissores para o desenvolvimento de 

medicamentos à semelhança de antibióticos. A síntese química, após identificação 

de domínios específicos curtos desses peptídeos que desempenhem a atividade 

biológica desejada, mostra-se uma alternativa viável ao uso destes peptídeos como 

agentes terapêuticos, o que é evidenciado e buscado por laboratórios farmacêuticos 

e biotecnológicos. 

A glicoproteína WSG, isolada de Withania somnifera, planta medicinal 

popular, foi descrita como inibidora de hialuronidase dos venenos de Naja naja e 

Daboia russelii. Esta glicoproteína também inibe um dos componentes tóxicos em 

venenos como a fosfolipase A2. Deste modo, pode ajudar na prevenção à rápida 

difusão de toxinas após envenenamentos. O estudo que avaliou esta propriedade de 

inibição de atividade da hialuronidase do veneno de serpente foi o primeiro relato 

para uma glicoproteína (MACHIAH; GIRISH; GOWDA, 2006). 

Segundo Araújo et al. (2009), peptídeo isolado das folhas da Melia azedarach 

L. (comumente conhecida como lírio), a Meliacina (MA) inibiu a multiplicação do 

vírus da febre aftosa em células BHK-21; inibiu, in vitro, a multiplicação do vírus 

“junin” em células Vero; mostrou eficácia contra o vírus herpes simples do tipo 1 

(HSV-1), tanto isolada quanto em associação com o fármaco antiviral aciclovir além 

da capacidade de inibição da multiplicação in vitro do HSV-1 ocular pela MA, 

composto com atividade antiviral presente em extratos de folhas da M. azedarach. 

Hirtin, uma serina protease de 34KDa com atividade  fibrinogenolítica foi 

isolada do látex de Euphobia hirta. Segundo os resultados exibidos, hirtin 

demonstrou potencial para ser desenvolvida como agente terapêutico para doenças 

trombóticas e em outras aplicações biotecnológicas (PATEL, KAWALE, SHARMA, 

2012).  
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Diversas enzimas proteolíticas tem sido isoladas não apenas de fontes 

vegetais, mas também de animais e microorganismos. Isto se deve à ampla 

utilização deste grupo de enzimas na indústria farmacêutica, de alimentos, couro e 

detergentes (HADDAR et al., 2009).  

 

 

1.3 Proteases em plantas 

 

Durante o curso de vida de um determinado organismo, diversos processos 

metabólicos ocorrem simultaneamente, envolvendo dentre as mais variadas 

macromoléculas, as proteínas. As proteínas durante os processos metabólicos 

podem sofrer diversas modificações ou mesmo serem degradadas. A degradação de 

proteínas pode ocorrer por diversos motivos, como por exemplo, quando sofrem 

danificações ou seus constituintes como carbono e nitrogênio são requeridos pelo 

organismo. Em ambos os casos, a proteólise é um processo específico e 

extremamente regulado, e sua relação com a regulação celular é dinâmica e 

importante para manutenção da homeostasia (ESTELLE, 2001). 

As proteases (EC 3.4) são também conhecidas como peptidases ou enzimas 

proteolíticas, e catalisam a hidrólise de ligações peptídicas em proteínas. Em termos 

práticos, “peptidases” e “proteases” são essencialmente equivalentes, cuja diferença 

encontra-se apenas quanto ao tamanho da cadeia peptídica preferencialmente 

utilizada como substrato (ANTÃO, MALCATA, 2005). De acordo com a posição na 

qual a cadeia peptídica é hidrolisada, as proteases podem ser classificadas como 

endopeptidases (EC 3.4.21-99), que hidrolisam ligações peptídicas nas estruturas 

polipeptídicas ou exopeptidases (EC 3.4.11-19), que hidrolisam ligações peptídicas 

nas regiões N ou C terminal da cadeia polipeptídica (ANTÃO, MALCATA, 2005; 

COSTA et al., 2010).  

As enzimas do tipo proteases (EC 3.4) também possuem subclasses 

baseadas no sítio ativo das enzimas (COSTA et al., 2010). Podem ser classificadas 

como serino proteases (EC 3.4.21) que possuem um resíduo de serina no sítio ativo, 

cisteíno proteases (EC 3.4.22) que apresentam um resíduo de cisteína, aspártico 

protease (EC 3.4.23) que depende de um resíduo de aspartato no sítio catalítico e 

metaloprotease (EC 3.4.24) que necessita de íon metálico (normalmente Zn2+) 

(ANTÃO, MALCATA, 2005). Existem outras classes de proteases, no entanto estas 
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são as mais citadas na literatura. Na figura 1 encontramos esquematizados os sítios 

ativos destas proteases. 

Nas serino proteases e cisteíno proteases o agente nucleofílico é parte do 

aminoácido presente no sítio catalítico, mas em aspártico protease e 

metaloproteases o nucleófilo é uma molécula de água ativada (KUMAR-DUBEY, 

JAGANNADHAM, 2003). 

 

 

 

 
Figura 1. Sítios ativos de proteases de plantas e venenos de serpentes. A) metaloproteases, B) 

serina proteases, C) protease aspártica e D) cisteína protease.  

Legenda: (  ) oxigênio; (   ) zinco; (   ) carbono; (   ) enxofre; (   ) nitrogênio e (   ) hidrogênio. Fonte: 

Costa et al., 2010. 

 

 

Estas enzimas tem sido isoladas de vegetais (látex, frutas e sementes), 

animais (venenos de abelhas, serpentes, escorpiões e aranhas) (COSTA et al., 

2010) e microorganismos (FRICKE et al., 1999). O interesse em enzimas 

proteolíticas tem crescido e demonstrado grande importância devido à variedade de 

atividades fisiológicas que desempenham, além da aplicação em diversos 
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seguimentos industriais, dentre eles a indústria farmacêutica (COSTA et al., 2010, 

RAJESH et al., 2005).  

As proteases estão envolvidas em processos como o catabolismo de 

proteínas, a coagulação sanguínea, o crescimento e a migração celulares, a 

formação de tecidos, a morfogênese em desenvolvimento, inflamações e 

crescimento de tumores, a ativação de zimogênios, a liberação de hormônios e de 

peptídeos farmacologicamente ativos de proteínas precursoras e também no 

transporte de proteínas através das membranas (TREMACOLDI, 2009).  

Dentre as proteases isoladas do reino vegetal, as enzimas mais bem 

caracterizadas são a papaína, bromelina e queratinases. A papaína, cisteíno 

protease extraída do látex de Carica papaya, é amplamente utilizada no 

processamento e cozimento de carne e na indústria de couro onde pode substituir 

compostos tóxicos (COSTA et al., 2010, RAO et al., 1998). Bromelaína, como extrato 

bruto do abacaxizeiro, contendo diversas proteases intimamente relacionadas, 

demonstrou in vitro e in vivo, atividades antiedematogênica, antiinflamatória, 

antitrombótica e fibrinolítica (MAURER, 2001).  

  

 

1.3.1  Cisteíno proteases em plantas 

 

As proteases cisteínicas podem ser encontradas em diversos organismos, 

sendo expressas em vírus, bactérias, animais e plantas. Em plantas, estas 

proteases são amplamente distribuídas em vários tecidos e órgãos, tendo sido 

identificadas em folhas, flores, nódulos de legumes e sementes (quadro 1), e estão 

envolvidas em processos fisiológicos tais como germinação, senescência e em 

resposta a estresses ambientais além de também estar envolvida na apoptose 

(GRUDKOWSKA; ZAGDANSKA, 2004; ANDRADE et al., 2011). Cisteíno proteases 

foram reportadas como moléculas importantes na defesa e proteção de plantas, 

sendo necessárias para a coagulação do látex quando da ocorrência de injúrias 

bióticas e abióticas. Esta propriedade é indicada como um dos mecanismos de 

proteção mais eficiente contra a entrada de patógenos (AZARKAN et al., 2011).  

Na literatura é comum o tratamento e classificação das proteases em famílias 

e clãs. As famílias de proteases são constituídas por conjuntos de enzimas 
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proteolíticas homólogas. A homologia é demonstrada por uma significativa 

semelhança na sequência de aminoácidos e a família pode apresentar uma única 

enzima. As famílias são identificadas por uma letra que representam um tipo 

catalítico de enzima proteolítica. As famílias podem possuir em sua contituição 

subfamílias. Além disso, as famílias de proteases também podem ser agrupadas em 

clãs. O clã é composto por todas as peptidases que surgiram de uma única origem 

evolutiva, agrupando assim famílias que mostram evidências de sua relação 

evolutiva. Em cisteíno peptidases, na base de dados MEROPS, encontra-se setenta 

e seis famílias de cisteínoproteases e nove clãs (RAWLINGS; BARRETT; 

BATEMAN, 2012).  

As cisteínoproteases isoladas de plantas, geralmente pertencem à família C1 

(semelhante à papaína) ou C13 (Legumaína). A estrutura madura de proteases do 

tipo papaína-like, consiste de dois domínios com um sitío ativo em forma de “V”, com 

uma fenda entre as interfaces dos domínios. A díade catalítica é composta pelos 

resíduos de cisteína e histidina, localizados na abertura da fenda, um em cada 

domínio (GHOSH; DATTAGUPTA; BISWAS, 2007). 

O mecanismo de ação das cisteíno proteases  pode ser  representado como 

uma reação com dois passos. Inicialmente ocorre a hidrólise da ligação peptídica e 

formação de uma ligação covalente resultando no intermediário enzima-peptídeo 

(acilação). A acilação é seguida pela etapa de desacilação, um processo no qual 

uma molécula de água promove o ataque nucleofílico do intermediário enzima-

peptídeo, promovendo a hidrólise do peptídeo e restauração da enzima (figura 2) 

(RAO et al., 1998).  
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Protease 

 
Espécie (família) 

 
Parte da 
planta 

 
Massa 
molecular 

 
pH ótimo 

 
Temp. 
ótima* 

 
Efeito de sais e 
surfactantes 

 
Efeito de inibidores 

 
Referência 
 

Baupain Bauhinia forficata 
(Fabaceae) 

Folhas 30 kDa 6.0 _ _ Inibida por E-64 ANDRADE et al., 
2011 

- Artocarpus integer 
(Moraceae) 
 

Folhas 69 kDa 10.0 40ºC Incremento na 
atividade em 
presença de Ca

2+
 

Inibida por E-64 e 
IAA 

SITI-BALQIS; 
ROSMA, 2011 

Procerain Calotropis procera 
(Asclepiadaceae) 
 

Látex 28.7 kDa 7.0 – 9.0 55-60ºC Inibição na 
atividade em 
presença de Hg

2+
 

Inibida por E-64, 
IAA, PCMB 

KUMAR-DUBEY; 
JAGANNADHAM, 
2003 

- Triticum aestivum 
(Poaceae) 
 
 
 

Semente 62 kDa 4.0 50ºC Inibição da 
atividade em 
presença de Cu

2+
, 

Ca
2+

, Hg
2+

, Ni
2+

 e  
Zn

2+
 

Inibida por p-HMB e 
IA 

FAHMY, ALI, 
MOHAMED, 2004 

- Zingiber officinale 
(Zingiberaceae) 

Rizoma 36 kDa 5.5 60ºC Inibição da 
atividade em 
presença de Cu

2+ 
e 

Hg
2+

 

Inibida por 
iodoacetamida,  
E-64, PCMB 

HASHIM et al. 2011 

Asclepain c-
II 

Asclepias 
curassavica L.  
(Asclepiadaceae) 

Látex 23.5 kDa 9.4 – 10.2 40ºC - Inibida por E-64 LIGGIERI et al. 2009 

Capparin Capparis spinosa 
(Capparaceae) 

Capsula 
(fruto) 

46 kDa 5.0 60ºC Inibição da 
atividade em 
presença de Hg

2+ 
e 

Co
2+

 

Inibida em diferentes 
graus por 
iodoacetamida, 
EDTA, fenantrolina, 
DIPF, PMSF e β-
mercaptoetanol  

DEMIR et al. 2008 

 

Quadro 1. Cisteíno proteases isoladas de plantas. Fonte: Referências contidas no quadro. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=4479&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=301453&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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Dentre as características básicas do mecanismo de ação está a formação de 

um intermediário covalente, a acil-enzima, resultando do ataque nucleofílico de 

grupo tiol do sítio ativo ao carbono da carbonila do substrato. Em seguinda, ocorre a 

acilação da enzima, com a formação e liberação do primeiro produto. A acil-enzima, 

reage com uma molécula de água para formar o segundo produto, cuja liberação 

resulta na regeneração da enzima livre (RAO et al., 1998). 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de ação de cisteíno proteases. (1) Enzima e substrato; (2) Estado de transição 

tetraédrica; (3) Liberação de peptídeo C-terminal. 

Fonte: http://www.genomemalaysia.gov.my/prolyses/cysteinemech.html (figura adaptada) 

 

 

Acilação Deacilação 

Imidazol 

Imidazol 

Imidazol 
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Em plantas, múltiplas cisteíno proteases tem sido reportadas. No látex de 

Carica papaya foram identificadas quatro cisteínoproteases funcionalmente e 

estruturalmente distintas. No látex das plantas Ficus glabrata, Ficus carica e 

Calotropis gigantea também foram identificadas cisteínoproteases com 

características diferentes em uma única espécie, exibindo diferenças na composição 

aminoacídica, no mapa de peptídeos e em análises eletroforéticas (GLAZER; 

SMITH, 1971; KUMAR-DUBEY; JAGANNADHAM, 2003).  

Dentre as modificações na estrutura das proteínas está a adição de 

carbohidratos. A verificação de proteases que se constituem glicoproteínas não são 

raras, e esta modificação em proteínas é útil na estabilização, proteção contra 

degradação, controle de solubilidade e transporte para dentro das células (KUMAR-

DUBEY; JAGANNADHAM, 2003).  

Dentre os fatores importantes na atividade enzimática, está o pH e a 

temperatura de reação. Estas características são determinantes quando da 

verificação da potencial aplicação destas macromoléculas no setor industrial. As 

variações do pH dos tampões utilizados na realização dos ensaios de atividade 

enzimática, podem ser utilizados para estudar a estabilidade e manipular os grupos 

ionizáveis na superfície de proteínas, e assim modificar a susceptibilidade de 

substratos à digestão enzimática. Assim, mudanças de substrato utilizado na 

caracterização da atividade enzimática pode também implicar na variação deste pH 

ótimo, embora esta variação possa não ocorrer. Este fenômeno pode ser 

exemplificado por uma cisteínoprotease isolada de Artocarpus integer cujo pH 10, no 

qual a atividade enzimática máxima foi observada, não sofreu modificação quando 

avaliado para dois substratos diferentes (caseína e albumina) (SITI-BALQIS; 

ROSMA, 2011). Procerain, uma cisteinoprotease isolada de  Calotropis procera, 

demonstrou atividade ótima na faixa de pH referente a 7,0 – 9,0. No entanto, abaixo 

do pH 6,0 ocorreu redução da atividade, justificada como resultado da formação de 

formas iônicas impróprias no sítio ativo de procerain, do substrato ou de uma 

combinação destes dois (KUMAR-DUBEY; JAGANNADHAM, 2003). 

 O controle da temperatura, em reações enzimáticas, também constitui uma 

variável crítica em virtude dos efeitos na elevação da reatividade enzimática e 

inativação. O aumento da temperatura e a consequente elevação na agitação das 

moléculas, aumenta a frequência de colisões entre o substrato e a enzima, e a 

velocidade de reação sofre elevação até a velocidade máxima ser atingida. No 
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entanto, elevações adicionais da temperatura resultam na redução da velocidade de 

reação devido a desnaturação da enzima (ILLANES; WILSON; TOMASELLO, 2001). 

Em enzimas pertencentes à classe das cisteíno proteases, é comum a 

realização de ensaios para avaliação da ativação da atividade hidrolítica com 

agentes redutores, tiol específicos, como L-cisteína, β-mercaptoetanol e DTT. As 

cisteínoproteases normalmente sofrem ativação enzimática em presença de tióis 

(FORSTHOEFEL et al., 1998). Apesar destes agentes atuarem contribuindo no 

aumento da atividade, o excesso destes podem ocasionar redução das pontes 

dissulfeto e assim desencadear a inativação enzimática. Estes estudos são 

importantes pois a ativação por agentes redutores contribuem para a confirmação de 

que a enzima em estudo pertence à classe das cisteinoproteases. Além disso, íons 

metálicos também exercem efeitos importantes na atividade enzimática, podendo 

incrementar, ou até mesmo inibir completamente. Cisteínoprotease isolada de 

Artocarpus integer exemplifica este efeito, onde apresentou um perfil de inibição 

frente aos íons Cu2+, Mn2+, Mg2+, Zn2+, e incremento na atividade quando em 

presença do íons Ca2+ (KUMAR-DUBEY; JAGANNADHAM, 2003; SITI-BALQIS; 

ROSMA, 2011). 

A papaína é o arquétipo destas endopeptidil hidrolases (EC 3.4.22), que 

possuem outros subgrupos importantes como as catepsinas lisossomais, calpaínas 

citosólicas (cisteína proteases ativadas por cálcio) e outras proteinases. A papaína 

(EC 3.4.22.2) é a cisteínoprotease que tem sido mais extensivamente estudada 

(ANDRADE et al., 2011). 

A busca por novas fontes de enzimas envolve a consideração de pontos 

importantes como a facilidade da disponibilidade da enzima e os possíveis 

benefícios econômicos que podem surgir a partir da exploração e desenvolvimento 

de uma fonte de enzima (SITI-BALQIS; ROSMA, 2011). 

Cisteíno proteases de plantas podem ser usadas na indústria de alimentos, 

como no amaciamento de carne (SULLIVAN; CALKINS, 2010) e hidrólise de gelatina 

(YOU; REGENSTEIN; LIU, 2010). Nas formas purificadas, podem ser utilizadas 

como agentes proteolíticos em diversos procedimentos laboratoriais (LI; TANG, 

2010) e também para a catálise de síntese de peptídeos (SEKIZAKI et al., 2008). 

Dentre estas enzimas, podemos citar a papaína e bromelaína, utilizadas em 

processos de amaciamento de carnes e são disponíveis na forma de pó (SITI-

BALQIS; ROSMA, 2011). Além destas, outro exemplo de aplicação de cisteíno 
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protease em área estratégica são de duas formas parcialmente purificadas de ficina, 

que foram observadas por ativar o fator X da cascata de coagulação humana 

(RICHTER et al., 2002). Cisteíno proteases da família C1, como a papaína,  são 

utilizados na indústria devido à sua elevada estabilidade a temperaturas elevadas  e 

ampla especificidade de substrato (GHOSH; DATTAGUPTA; BISWAS, 2007). 

Ensaios para verificação de atividade proteolítica sobre o fibrinogênio humano 

ou bovino tem sido extensivamente utilizados para avaliar de modo preliminar a 

potencial aplicação de enzimas e extratos protéicos brutos no tratamento de 

doenças relacionadas ao sistema hemostático.  (CHUNG et al., 2010a; CHUNG et 

al., 2010b; FONSECA et al., 2010; RAJESH et al., 2005; RAJESH et al., 2006; 

SATISH et al., 2012; SHIVAPRASAD et al., 2009; SHIVAPRASAD et al., 2010; 

SIRITAPETAWEE et al., 2012; PATEL, KAWALE, SHARMA, 2012). 

 

  

1.4 Fibrinogênio e a cascata da coagulação 

 

O monômero de fibrinogênio é uma glicoproteína de 304 kDa, que contém 

dois conjuntos de três cadeias diferentes: Aα, Bβ e γ que são unidas pelo N-terminal 

ao domínio “E” por cinco pontes dissulfeto simétricas (MOSESSON, 2005). O 

fibrinogênio é uma proteína fibrosa e normalmente presente no plasma do sangue 

humano na concentração de 2,5 g/L. Esta glicoproteína é essencial na hemostase, 

cicatrização de feridas, inflamação, angiogênese e outras funções biológicas 

(WEISEL, 2005). A estrutura do fibrinogênio pode ser observada na figura 3.  
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Figura 3. Cristalografia da estrutura do fibrinogênio. A cadeia Aα em azul, Bβ em verde e γ em 

vermelho. A extensão dos fragmentos D e E criados após clivagem pela plasmina está indicada. 

Fonte: WEISEL, 2005 (figura adaptada). 

 

 

O fibrinogênio é uma macromolécula solúvel, mas quando sofre clivagem se 

transformando em fibrina, forma um gel insolúvel (WEISEL, 2005). A conversão do 

fibrinogênio em fibrina requer a presença de trombina, uma serino protease que cliva 

o N terminal das cadeias Aα e Bβ, resultando na formação de coágulo de fibrina, que 

é formado na etapa final de coagulação sanguínea quando da ocorrência de uma 

lesão (MOSESSON; SIEBENLIST; MEH, 2001). No entanto, este processo é 

regulado, e em etapa posterior, na fibrinólise, os coágulos de fibrina são dissolvidos 

através da ação da plasmina, resultando na cicatrização de feridas (PATEL, 

KAWALE, SHARMA, 2012).  

Neste sentido, a hemostasia, processo pelo qual o organismo controla 

desequilíbrios como a perda de sangue em decorrência de uma lesão em vaso 

sanguíneo, envolve a ação de diversos fatores, que asseguram a circulação do 

sangue em seu estado fluido, sem que ocorra hemorragia ou trombose. Os fatores 

da coagulação circulam sob a forma não-ativada (zimogênios), e com as plaquetas 

exercem função hemostática ou coagulante quando da ocorrência de alterações nas 

funções normais. A ativação de zimogênios ocorre de modo sequencial, em que 

cada fator é substrato para a enzima anterior e ativador para a proenzima 

subsequente. Quando ocorre um dano vascular por exemplo, o fator tissular (FT) é 

exposto, e liga-se ao fator VII, e o Fator VIIa (ativado) inicia a cascata de reações 

bioquímicas através do complexo FT - Fator VIIa - FXa, da qual além dos 

zimogênios de serino proteases, e cofatores, também participam células (plaquetas 
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e células endoteliais) e íons (principalmente o Ca2+) (BOON, 1993; DAVIE; 

RATNOFF, 1964; REZENDE, 2010). 

O sistema hemostático possui fases, que se inicia com a hemostasia primária 

que após lesão vascular, ocorre vasoconstricção, que reduz o fluxo local e permite 

maior contato entre o endotélio danificado e as plaquetas circulantes, que sofrem 

ativação. As plaquetas ativadas se aderem ao local lesado (adesão plaquetária), e 

liberam substâncias químicas (ADP e tromboxano A2) que ativam e recrutam outras 

plaquetas para o sítio da lesão. O complexo plaquetário IIb/IIIa (GPIIb/IIIa), expresso 

na superfície das plaquetas ativadas, se liga ao fibrinogênio circulante, que culmina 

na formação do tampão plaquetário.Na fase secundária, ocorre a formação de 

coágulo consistente que se forma posterior à deposição de rede de fibrina entre as 

plaquetas agregadas. A formação da fibrina, proteína que ancora o tampão 

plaquetário, inicia com a ativação da trombina. Através da ação da trombina, a 

fibrina é formada a partir do fibrinogênio. No entanto, o coágulo de fibrina é frágil e 

friável, devendo ser estabilizado pelo fator XIII. No entanto, este processo é 

regulado, de modo que o crescimento descontrolado de coágulos ou trombos no 

interior dos vasos sejam evitados. Assim, o sistema fibrinolítico, que envolve a 

remoção do coágulo vascular, reparação dos tecidos, função macrofágica, dentre 

outras, sofre ativação, e o coágulo de fibrina é digerido pela plasmina, que libera os 

produtos de degradação da fibrina e os dímeros D. A fibrinólise permite a 

degradação dos coágulos formados, evitando complicações tromboembolíticas. A 

cascata da coagulação é dividida em duas vias distintas, a via intrínseca e a 

extrínseca que se interrelacionam em uma via comum, cuja separação é incorreta do 

ponto de vista fisiológico, porém conveniente do ponto de vista didático e na 

interpretação clínica de testes laboratoriais (figura 4). (BOON, 1993; REZENDE, 

2010). 

Dentre as doenças cardiovasculares que se compõem uma das grandes 

preocupações em saúde pública no mundo está a trombose. A trombose 

intravascular decorrente da agregação de fibrina em artérias é a principal causa de 

problemas cardiovasculares, incluindo infarto do miocárdio. A grave coagulação do 

sangue resulta em obstrução no fluxo da circulação sanguínea. Para impedir a perda 

de sangue devido a lesões, fibrina e plaquetas são utilizados na coagulação. No 

entanto, para que haja hemostasia, a plasmina atua digerindo os coágulos de 

sangue através de fibrinólise. Deficiência nesta serino protease é uma das razões 
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pelas quais ocorre a trombose devido ao fato da degradação dos coágulos serem 

insuficientes. Diversas fibrinogenases têm sido isoladas, constituindo-se alvos de 

investigação científica, tendo em vista sua aplicação terapêutica na utilização como 

anticoagulante (PHAN et al., 2011; SOUZA et al., 2012). 

Atualmente, o uso de Heparina como anticoagulante é bem difundido. No 

entanto, a terapia usando a enzima estreptoquinase (atividade fribrinogenolítica)  

tem sido investigada desde 1969, sendo relatada como uma melhor opção de 

tratamento para trombose venosa profunda em relação à heparina (PHAN et al., 

2011).  

 

 

 

Figura 4. Cascata da coagulação. Fonte: LEFKOWITZ, 2008 (figura adaptada) 

 

 

Devido à sua eficácia, diversos potenciais agentes trombolíticos tem sido 

isolados, caracterizados e desenvolvidos visando a aplicação terapêutica. Os 

principais agentes trombolíticos são classificados em dois grupos: (a) os ativadores 
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do plasminogênio, tais como uroquinase, do tipo ativador do plasminogênio tecidual, 

e estreptoquinase, que ativam o plasminogênio em plasmina, (b) e as proteínas 

como a plasmina, tal como nattokinase e lumbrokinase, que pode diretamente 

degradar a fibrina. O tPA foi desenvolvido para o tratamento da trombose devido à 

sua eficácia e maior afinidade para a fibrina (FUJITA et al., 1993; MIHARA et al., 

1991; CHUNG et al., 2010a; SHERRY, 1987). 

Os agentes fibrinolíticos atualmente disponíveis para o tratamento de 

trombose são ativadores de plasminogênio que exibem diversos efeitos colaterais 

indesejáveis (PATEL, KAWALE, SHARMA, 2012). Indivíduos em tratamento com 

estreptoquinase podem apresentar sensibilidade e anticorpos resultantes de 

infecções prévias por estreptococo (estreptoquinase é secretada por estreptococo 

beta-hemolítico do grupo C). Hemorragia é a complicação mais comum, além de 

sangramentos locais de punção vascular,  hematúria e hemoptise. Os tratamentos 

com ativador do plasminogênio tissular (tPA), as complicações hemorrágicas são 

menos frequentes à comparação da estreptoquinase. A uroquinase, diferentemente 

da estreptoquinase, não é antigênica. Entretanto, reações alérgicas menores e 

graves (casos raros) podem ocorrer. Estes são os principais efeitos adversos 

relatados para os agentes trombolíticos utilizados na terapêutica (SILVA, 2006). 

Portanto, a busca de outras enzimas fibrinolíticas como agentes terapêuticos para o 

tratamento de desordens trombóticas de diversas fontes é necessária (PATEL, 

KAWALE, SHARMA, 2012). 

As enzimas trombina-like são extensivamente estudadas tendo em vista sua 

potencial aplicação terapêutica no tratamento de doenças trombóticas. Algumas 

estão a ser utilizadas na prevenção de formação de trombos, na melhoria da 

circulação sanguínea em diversas doenças vasculares e reduzindo a viscosidade do 

sangue. Além desta aplicação, ainda podem ser usadas no laboratório clínico, em 

determinações quantitativas de fibrinogênio no plasma, bem como em avaliações de 

produtos de degradação de fibrinogênio (SHIVAPRASAD et al., 2010). 
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1.5 Proteínas de plantas que atuam sobre os fatores da 

coagulação 

 

Nos últimos anos, proteases que afetam a coagulação e fibrinólise foram 

isoladas e caracterizadas de plantas particularmente da família Euphorbiaceae. 

Além desta família, encontramos trabalhos reportando atividade fibrinogenolítica em 

espécies pertencentes às famílias Amaryllidaceae, Asclepiadaceae, Apocynaceae, 

Moraceae e Moringaceae como podemos verificar no quadro 2. Em extratos de 

origem vegetal, apenas enzimas pertencentes às classes das serino proteases e 

cisteíno proteases foram observadas por serem ativas sobre os fatores da cascata 

de coagulação (CHUNG et al., 2010a; CHUNG et al., 2010b; FONSECA et al., 2010; 

RAJESH et al., 2005; RAJESH et al., 2006; RICHTER et al., 2002; SATISH et al., 

2012; SHIVAPRASAD et al., 2009; SHIVAPRASAD et al., 2010; SIRITAPETAWEE et 

al., 2012; PATEL, KAWALE, SHARMA, 2012). 

Dentre os principais farmacógenos de plantas, dos quais proteases com 

potencial aplicação no tratamento de desordens associadas ao sistema hemostático 

são isolados, estão as folhas, raiz e látex (CHUNG et al., 2010a; CHUNG et al., 

2010b; SATISH et al., 2012; RAJESH et al., 2005; SHIVAPRASAD et al., 2010).  

As avaliações dos efeitos de proteases provenientes de plantas tem sido 

realizadas utilizado os extratos brutos (SHIVAPRASAD et al., 2009; RAJESH et al., 

2005), sem a realização de qualquer técnica de purificação, e por meio de estudo de 

fracionamento biomonitorado, cujos trabalhos neste perfil são mais abundantes 

(SHIVAPRASAD et al., 2010; PATEL, KAWALE, SHARMA, 2012). Dentre as 

técnicas de purificação utilizadas estão a cromatografia de troca-iônica, gel-filtração 

e afinidade, havendo sucessos na purificação utilizando estas técnicas isoladas ou 

associadas (RAJESH et al., 2006; SHIVAPRASAD et al., 2010; RICHTER et al., 

2002).  

Dentre as características bioquímicas das proteases de plantas que atuam 

sobre o sistema hemostático está o pH ótimo variando entre 4.0 e 8.0, temperatura 

ótima entre 40ºC e 60ºC com uma massa molecular entre 20 – 90 kDa. Estas e 

outras características estão descritas no quadro 3 (SHIVAPRASAD et al., 2009; 

CHUNG et al., 2010b; FONSECA et al., 2010; SIRITAPETAWEE et al., 2012; 

RAJESH et al., 2006).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=4668&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=4056&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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Em todas as proteases isoladas e extratos brutos, foram verificadas a 

presença de atividade fibrinogenolítica, exceto em ficin, isolada de Ficus carica, para 

a qual foi reportada a redução no TP e TTPa, além de ativação do fator X da cascata 

de coagulação (RICHTER et al., 2002). 

O efeito de sais, tensoativos e reagentes redutores também foram verificadas 

para algumas destas enzimas (quadro 4). Estas substâncias apresentam a 

capacidade de ativar ou inibir a atividade enzimática, seja parcial ou total. Hirtin, uma 

serino protease, apresentou aumento na atividade enzimática em presença de Ca2+ 

e Mg2+, porém sua atividade foi inibida em presença de Co2+, Hg2+ e Ba2+. Outros 

íons metálicos afetaram a atividade de outras enzimas inibindo-as como Cu2+ 

(ATFE), Fe2+ (ATFE-II, AMP48) e Zn2+ (AMP48). O β-mercaptoethanol, um agente 

redutor, inibiu a atividade de Eumiliin, e o SDS, Triton X-100 e Tween-80, 

tensoativos, dependendo de sua concentração no meio de reação, podem 

desencadear um incremento na atividade enzimática, ou redução (CHUNG et al., 

2010a; CHUNG et al., 2010b; PATEL, KAWALE, SHARMA, 2012; FONSECA et al., 

2010; SIRITAPETAWEE et al., 2012). 
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Família 

 
Espécie 

 
Proteína isolada 
ou fonte 

 
Classe 

 
Atividades 

 
Métodos de Purificação 

 
Referência 

Amaryllidaceae Allium 
tuberosum 

ATFE Serina protease Fibrinogenolítica 
Fibrinolítica 
Hidrólise do substrato  
S-2586 

Cromatografia de troca-
iônica e gel filtração 
 

CHUNG et al., 
2010b 
 
 

ATFE-II Cisteína protease Fibrinogenolítica 
Fibrinolítica 
Hidrólise do substrato  
S-2586 

Cromatografia de troca-
iônica e gel filtração  
 

CHUNG et al., 
2010a 

Apocynaceae Pergularia 
extensa 

Pergularain e I Cisteína protease Caseinolítica 
“Thrombin like” 
Fibrinogenolítica  
 

Cromatografia de troca 
iônica 
 

SHIVAPRASAD et 
al., 2010 

Asclepiadaceae Asclepias 
curassavica 
 
 

Extrato bruto do  
látex 
 

Cisteína protease  Caseinolítica 
Fibrinogenolítica 
Procoagulante 
“Thrombin like”  
Redutor do tempo de 
recalcificação 

 

- SHIVAPRASAD et 
al., 2009 
 
 

Calotropis 
gigantea 
 
 
 
 

Extrato bruto do  
látex 
 
 

Cisteína protease  
 
 

Caseinolítica 
Fibrinogenolítica 
Fibrinolítica 
Procoagulante 
Hidrólise de coágulo de 
sangue e plasma 
Hemorrágica 

- RAJESH et al., 
2005 
 
 
 

Euphorbiaceae Euphorbia hirta 
 
 
 

Hirtin 
 
 
 

Serina protease 
 
 
 

Gelatinolítica 
Azocaseinolítica 
Fibrinogenolítica 
Fibrinolítica 
 

Cromatografia de troca-
iônica e gel filtração 

PATEL, KAWALE, 
SHARMA, 2012 
 
 

Euphorbia milii 
var. hislopii 

Eumiliin Cisteína protease Fibrinogenolítica 
Caseinolítica 
 

Cromatografia de troca-
iônica e gel filtração 
 

FONSECA et al., 
2010 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=4668&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=4056&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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Synadenium 
grantii 

LGP Serina protease 
(glicoproteína) 

Fibrinogenolítica 
Redutor do tempo de 
recalcificação 

Cromatografia de gel 
filtração 
 

RAJESH et al., 
2006 

Moraceae Artocarpus 
heterophyllus 

AMP48 Serina protease Fibrinogenolítica 
Fibrinolítica 
 

Cromatografia de troca-
iônica 
 

SIRITAPETAWEE 
et al., 2012 

Ficus carica Ficin Cisteína proteases Redutor do tempo de 
TTPa ae TP 
Ativação do fator X 

Cromatografia de troca-
iônica e afinidade 
 

RICHTER et al., 
2002 

 
Moringaceae 

 

 
 
 
 
 
Moringa 
oleifera 
 

Extrato bruto da 
folha (MOL) 

- Caseinolítica 
Fibrinogenolítica 
Fibrinolítica 
Redutor do tempo de 
recalcificação 
Procoagulante 
 

- SATISH et al., 
2012 

Extrato bruto da 
raiz (MOR) 

- Caseinolítica 
Fibrinogenolítica 
Fibrinolítica 
Redutor do tempo de 
recalcificação 
Procoagulante 
 

- SATISH et al., 
2012 

 

Quadro 2. Espécies vegetais e isolados que atuam sobre a cascata da coagulação. Fonte: Referências contidas no quadro. 
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Proteína ou fonte 
 

 
Massa molecular 
 

 
pH ótimo 
 

 
Temperatura ótima 

 
PI 

 
Dicroísmo circular 

 
Referência 

Hirtin 
 

34 kDa 
 

7.2 
 

50 ºC - 13% of α-helix  
34% of  β-sheets 

PATEL; KAWALE; 
SHARMA, 2012 

Pergularain e I  23.3 kDa 
 

- - - - SHIVAPRASAD et 
al., 2010  

Eumiliin 29,8 kDa 8.0 40ºC (enzima ativa 
entre as 
temperaturas de 
30ºC-70ºC) 

- -  FONSECA et al., 
2010 

LGP 34.4 kDa - - - 7 % of α-helical 
48 % of β pleated 
sheets 

RAJESH et al., 2006 

AMP48 48.4-kDa 8.0 55 - 60°C - 51 % of α-helix 
9 % of β-sheet 
 

SIRITAPETAWEE et 
al., 2012 

ATFE 90 kDa 
 

4.0 40ºC 4.0 - CHUNG et al., 2010b 
 

ATFE-II 55 kDa 
 

7.0 45ºC 4.0  CHUNG et al., 2010a 

Ficin 23.5 e 23.2 kDa 
 

- - - - RICHTER et al., 
2002 

Asclepias curassavica 
latex (extrato bruto) 
 

20 – 80kDa - - - - 
 

SHIVAPRASAD et 
al., 2009 
 

 

Quadro 3. Características bioquímicas de extracto bruto e isolados que atuam sobre a cascata da coagulação. Referências contidas no quadro. 
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Proteína 
 

 
Ìons metálicos 

 
Agentes Redutores 

 
Surfactantes 

 
Referência 

Hirtin  
 
 
 
 
 
 

-Ca
2+

 e Mg
2+

: aumento da 
atividade enzimática 
-Co

2+
, Hg

2+ 
e Ba

2+
 : redução da 

atividade enzimática 

DTT, β-mecaptoethanol e 
uréia não afetaram a atividade 
enzimática na concentração 
de 1% e 5%  
 
 
 

SDS, Triton X-100 e Tween-80 
aumentaram a atividade a 1% 
mas a 5% de concentração, a 
atividade foi reduzida em 10-
15%. O SDS a 5% de 
concentração aumentou a 
atividade em 50% 
 

PATEL; KAWALE; 
SHARMA, 2012 
 
 
 

AMP48 Mg
2+,

 Fe
3+

 and Zn
2+

, exceto 
Ca

2+
: inibiu parcialmente a 

atividade enzimática 
 

  SIRITAPETAWEE et al., 
2012 

Eumiliin - β-mercaptoethanol (1 mM): 
inibição da atividade 
fibrinogenolítica. 

- FONSECA et al., 2010 

ATFE Cu
2+

: inibição da atividade 
enzimática 
Mg

2+
, Zn

2+
, Co

2+
, Fe

2+
, 

Ca
2+

,Ni
2+

: não afetaram a 
atividade enzimática. 
 

 - CHUNG et al., 2010b 
 

ATFE-II Fe
2+

: inibição da atividade 
enzimática 
Mg

2+
, Zn

2+
, Co

2+
, Cu

2+
,Ca

2+
, 

Ni
2+

: não afetaram a atividade 
enzimática 
 

- - CHUNG et al., 2010a 

 

Quadro 4. Efeito de íons metálicos, agentes redutores e surfactantes na atividade enzimática de isolados que atuam sobre a cascata da coagulação. 

Fonte: Referências contidas no quadro. 



24 
 

1.6 Proteínas com atividade antimicrobiana em plantas 

  

As plantas são constantemente expostas à condições severas tais como 

estresses biológicos, químicos e ambientais. Devido a exposição a organismos 

patogênicos e outras condições de estresse, as plantas desenvolveram diferentes 

mecanismos de defesa, constitutivos e induzidos, com barreiras físicas e moléculas 

de defesa. Diversos compostos que conferem resistência a bactérias e fungos 

patogênicos, além de insetos, tem sido identificados em plantas, dentre eles os 

peptídeos antimicrobianos ricos em cisteína (quadro 5) (ALMEIDA et al., 2002; 

CASTRO; FONTES, 2005; KOVALEVA et al., 2009; LEE et al., 2011; ANDREEV et 

al., 2012). 

  Peptídeos com atividade inibitória sobre microorganismos foram inicialmente 

reportados em 1942 (COWAN, 1999). Os peptídeos antimicrobianos (AMPs) são 

pequenas moléculas com atividade antimicrobiana, que apresentam variações 

quanto a massa, composição aminoacídica, carga, estrutura tridimensional e 

características biológicas. Devido ao amplo espectro de propriedades 

antimicrobianas, estes peptídeos foram propostos como antimicrobianos para o 

tratamento de infecções, em particular aquelas causadas por bactérias resistentes a 

antibióticos (GARCÍA-OLMEDO et al., 1998). O controle de microorganismos é 

notoriamente difícil, e a problemática da resistência bacteriana e fúngica adquirida 

tem emergido como importante problema em saúde pública devido a utilização de 

medicamentos antifúngicos e antibacterianos de modo amplo, contínuo e 

descontrolado. Neste contexto, a prospecção de biocompostos com atividade 

antimicrobiana tem apresentado relevância na pesquisa médica (RIBEIRO et al., 

2011).  

A pesquisa de AMPs possui basicamente três áreas: I) identificação e 

determinação da atividade contra bactérias, fungos e vírus de AMPs na natureza, 

bem como a determinação de seus mecanismos de ação antimicrobiana em 

organismos intactos, além de avaliar a toxicidade em células eucarióticas e 

eritrócitos; II) Avaliar os efeitos de AMPs na imunidade inata, sua capacidade de 

atenuar a indução de citocinas pró-inflamatórias e seu papel no mecanismo imune 

adaptativo; III) Desenvolvimento de peptídeos modificados com propriedades únicas 

(BROGDEN; BROGDEN, 2011). 
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Quadro 5. Peptídeos antimicrobianos isolados de plantas. Fonte: Referências contidas no quadro. 

 

 

Família  Espécie Vegetal Peptídeo Atividade  Massa 
Molecular  
 

Referência 

Arecaceae Cocos nucifera L.  
(Água) 

Cn-AMP1 Antibacteriana 858  Da MANDAL et 
al., 2009 
 

Asteraceae Helianthus 
annuus  
(flores) 

SAP16 Antifúngica 16000  Da  GIUDICI et al., 
2000 
 

Taraxacum 
officinale 
(Flores) 

ToAMP1 Antibacteriana 
e Antifúngica 

4341 Da ASTAFIEVA et 
al., 2012 

ToAMP2 Antibacteriana 
e Antifúngica 

4818 Da 

ToAMP3 Antibacteriana 
e Antifúngica 
 

4398 Da 

Cariophyllaceae Stellaria media L. 
(sementes) 

Sm-AMP-
D1 

Antifúngica 5755 Da  SLAVOKHOT
OVA et al., 
2011 
 

Sm-AMP-
D2 
 

Antifúngica 5754 Da 

Fabaceae Cicer arietinum 
(sementes) 
 

Cicerarin Antifúngica 8000 Da CHU et al., 
2003 

Fabaceae Phaseolus 
vulgaris 
(sementes) 

SU3 Antifúngica 7300  Da WU  et al., 
2011 

Lythraceae Trapa natans 
(fruta) 
 

Tn-AFP1 Antifúngica 1230  Da MANDAL et 
al., 2011 

Moraceae Artocarpus 
heterophyllus 
(Látex) 
 

AMP48 Antibacteriana 
e Antifúngica 

48000 Da SIRITAPETA
WEE et al., 
2012 

Myrtaceae Psidium guajava 
(sementes) 
 

Pg-AMP1 Antibacteriana 13960 Da TAVARES et 
al., 2012 

Passifloraceae Passiflora alata 
Curtis  
(sementes) 
 

Pa-AFP1 
 

Antifúngica 11569 Da RIBEIRO et 
al., 2011 

Passifloraceae Passiflora edulis 
(sementes) 
 

Pe-AFP1 
 

Antifúngico 5000  Da PELEGRINI et 
al., 2006 

Pinaceae Pinus sylvestris 
(Raiz) 
 

P1 Antifúngica  11000 Da KOVALEVA et 
al., 2009 P2 Antifúngica 5800 Da  

Ranunculaceae Nigella sativa L. 
(Sementes) 
 

Ns-D1  Antifúngica  5475  Da ROGOZHIN et 
al., 2011 Ns-D2  Antifúngica  5491  Da 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=4210&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=3803&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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De acordo com a estrutura primária e mecanismo de ação, estes peptídeos 

tem sido agrupados em famílias: tioninas, proteínas de transferência de lipídeos não 

específica, proteínas do tipo hevein e knottin, defensinas, ciclotides, peptídeos ricos 

em glicina, homólogos de MBP-1(snakins) (ALMEIDA et al. 2002; CASTRO; 

FONTES, 2005; KOVALEVA et al., 2009; LEE, et al., 2011; ASTAFIEVA et al., 

2012). Além destes, ainda encontramos outros compostos como os semelhantes a 

albuminas 2-S. 

Tioninas são peptídeos que quando maduros geralmente possuem 45-47 

resíduos de aminoácidos. Esta família de peptídeos possui 5 classificações, em que 

características como número de pontes dissulfeto (4 – 2), carga, além da basicidade 

ou neutralidade das cadeias definem o tipo. Esta classe de peptídeos é tóxica para 

levedos e bactérias gram-positivas e gram-negativas (FERNANDEZ-CALEYA et al., 

1972; GARCÍA-OLMEDO et al., 1998). 

Proteínas do tipo hevein pertencem a um grande grupo de proteínas de 

ligação a quitina presentes em plantas, que também incluem as quitinases de classe 

I e IV, as lectinas e várias proteínas induzidas por ferimentos. Proteínas de ligação a 

quitina foram inicialmente encontradas na defesa contra patógenos contendo quitina 

(fungos, nematóides) e pragas. Variações estruturais quanto ao número de pontes 

dissulfeto intra-cadeia (3, 4 ou 5) têm sido relatados (ANDREEV et al., 2012). 

Genericamente, o domínio Hevein apresenta um motivo estrutural comum de 30 - 43 

resíduos, com peptídeos ricos em resíduos de glicina e cisteína, em posições 

altamente conservadas e organizadas em torno de um núcleo de quatro pontes 

dissulfeto (JIMÉNEZ-BARBERO et al., 2006). 

Proteínas do tipo knottin são proteínas pequenas, ricas em cisteína, 

diversificadas e estáveis com importante potencial de design de fármacos. Possuem 

tipicamente menos de 50 aminoácidos, com uma estrutura tridimensional 

caracterizada por 3 pontes dissulfeto intramolecular com tripla estrutura β-folha 

(CAVALLINI et al., 2011). 

Proteínas de transferência de lipídeos (LTPs) são peptídeos catiônicos ricos 

em cisteína, divididos em duas famílias que apresentam baixa massa molecular (7 – 

10 kDa), estáveis a proteólises e desnaturação térmica. Ambas as subfamílias 

possuem oito resíduos de cisteína conservados, e a estrutura tridimensional revela 

uma cavidade interna hidrofóbica que compreende o local de ligação de lípidos. O 

potencial inibidor do crescimento de fungos e bactérias foi recentemente relatado, 
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porém o mecanismo de ação permanece obscuro (CARVALHO; GOMES, 2007; 

KOVALEVA et al., 2009). 

Defensinas de plantas são peptídeos de baixa massa molecular (5 – 6 kDa), 

constituídos por 45 – 54 resíduos de aminoácidos, cuja conformação da cadeia 

polipeptídica é estabilizada por quatro ou cinco pontes dissulfeto. A homologia da 

sequência de defensinas vegetais a partir de espécies diferentes é limitada a oito 

resíduos de cisteína, duas glicinas, um resíduo aromático e um ácido glutâmico 

caracteristicamente conservados. Defensinas isoladas de plantas tem demonstrado 

amplo espectro de ação em bactérias e fungos. Além de apresentarem atividade 

antimicrobiana, as defensinas têm demonstrado atuar regulando enzimas e 

processos celulares, incluindo serino proteases, α-amilases e canais de Na+ e Ca2+ 

(GARCÍA-OLMEDO et al., 1998; THOMMA; CAMMUE; THEVISSEN, 2002; 

KOVALEVA et al., 2009). 

A família ciclotides de plantas consiste em peptídeos que possuem 

aproximadamente 30 resíduos de aminoácidos, incluindo seis cisteínas que formam 

três pontes dissulfeto. Estes peptídeos apresentam massa molecular entre 2 – 4 kDa 

e não possuem região amino ou carboxi terminal, uma vez que estas extremidade 

estão ligadas, formando uma estrutura cíclica. Esta ciclização parece desempenhar 

papel importante na estabilidade e atividade do peptídeo, onde o esqueleto cíclico foi 

indicado por ser resposável pela estabilidade enzimática. Assim como outras 

famílias de AMPs, os ciclotides apresentam grande variedade de funções, tais como 

inibição de proteinases, citotoxicidade em células tumorais, efeitos anti-virais e 

atividade inseticidas (PELEGRINI, QUIRINO, FRANCO et al., 2007). A estrutura 

cyclotide planta é caracterizada principalmente pela presença de uma espinha dorsal 

de cabeça-a-cauda, composto por seis resíduos de cisteína conservados, formando 

um “knot motif” (BURMAN et al., 2010). 

Peptídeos ricos em glicina são bastante comuns em insetos. A detecção 

desta classe de petídeos em amostras vegetais é relativamente recente,  e 

demonstrou que esta classe de peptídeos pode ser elemento constitutivo de defesa 

em plantas (EGOROV et al., 2005). Homólogos de MBP-1(snakins), assim como a 

maioria dos AMPs, são básicos e ricos em resíduos de cisteína, que podem formar 6 

pontes dissulfeto que estabilizam a estrutura (BERROCAL-LOBO et al., 2002). 

Proteínas pertencentes a família 2S são compostos de armazenamento 

encontrados em sementes mono e dicotiledôneas que apresentam semelhanças 
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com péptidos de defesa em plantas, incluindo características como baixas massas 

moleculares (12 – 15 kDa), e ligações do tipo ponte dissulfeto que conferem 

estabilidade a variação de temperatura e pH. Estas moléculas são compostas por 

duas cadeias de polipeptídeos, possuindo intervalos curtos ( 3 – 5 kDa) e  longos (8 

– 10 kDa), ambos comumente ligados por duas pontes dissulfeto, e partilham um 

esqueleto de oito resíduos de cisteína conservados. A atividade antimicrobiana 

destas proteínas está presente numa larga variedade de espécies de plantas 

(PANTOJA-UCEDA et al., 2004; PELEGRINI et al., 2006; RIBEIRO et al., 2011). 

De acordo com o descrito anteriormente, verificamos então que as proteínas 

antimicrobianas são caracterizadas pela estabilidade em extremos de pH e 

temperatura elevada, presença de pontes dissulfeto,  além da carga positiva, 

características que podem ser utilizadas nas estratégias de purificação (KOVALEVA 

et al., 2009). A principal característica dos AMPs é o seu carácter catiônico, 

permitindo-lhes interagir diretamente com membranas microbianas ou através de um 

mecanismo mediado por receptores, provocando um aumento na permeabilidade da 

membrana plasmática. O mecanismo de ação antimicrobianos destas biomoléculas 

está relacionado à formação de canais iônicos na membrana microbiana ou inibição 

competitiva da adesão de proteínas microbianas à receptores de polissacarídeos em 

hospedeiros (COWAN, 1999). 

Além dos peptídeos de baixa massa molecular, ricos em pontes dissulfeto que 

possuem carga positiva, outras moléculas de natureza protéica tem sido relatadas 

por apresentarem atividade antimicrobiana. Na literatura encontramos relatos do 

envolvimento de enzimas do tipo proteolíticas associadas a atividades 

antimicrobianas. Dentre elas encontramos AMP48 uma serino protease isolada do 

látex de Artocarpus heterophyllus com atividade antibacteriana e antifúngica, e 

Zingipain, uma protease cisteínica (glicoproteína) isolada do rizoma e Zingiber 

ottensii com atividade antiproliferativa sobre fungos e sobre linhagem de células 

malignas humanas (KARNCHANATAT et al., 2011; SIRITAPETAWEE; 

THAMMASIRIRAK; SAMOSORNSUK, 2012). 

Dentre as potenciais estratégias de aplicação terapêutica de peptídeos está a 

simples utilização (a) como agente anti-infeccioso, (b) em combinação com 

antibióticos ou antivirais convencionais para promoção de efeito sinergístico, (c) 

como agente imunoestimulatório que “incrementa” a imunidade inata natural, e (d) 

como agente neutralizante  de endotoxinas para prevenir as complicações 
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potencialmente fatais associadas com os fatores de virulência bacteriano que 

causam o choque séptico (GORDON; ROMANOWSKI; MCDERMOTT, 2005).  

Atualmente, diversos métodos para a determinação de atividade 

antimicrobiana tem sido relatados na literatura. Dentre os métodos mais conhecidos 

estão o método de difusão e método de diluição em caldo (macrodiluição e 

microdiluição). A determinação da concentração mínima inibitória (CMI) e 

concentração mínima bactericida (CMB) têm sido realizados através do método de 

microdiluição (OSTROSKY et al., 2008). 

O método de difusão em ágar se limita a microorganismos de crescimento 

rápido (aeróbios e aeróbios facultativos). A substância teste é aplicada na placa com 

o meio sólido semeado com o microorganismo, e a formação de zona de inibição de 

crescimento é avaliada a partir da circunferência do disco ou poço. Estes ensaios 

biológicos são realizados frente a análise comparativa com a aplicação de padrões 

de controle positivo (antibiótico) e controle negativo (solvente ou diluente da 

amostra). As zonas de inibição de crescimento em torno cada um dos discos de 

antibióticos ou substâncias testes são medidos em milímetros. O diâmetro da zona 

de está relacionado com a susceptibilidade do isolado e a taxa de difusão do 

fármaco através do meio de ágar. De acordo com a dimensão dos halos, os 

microorganismos podem ser classificados como sensíveis, moderadamente 

sensíveis e resistentes. Os microorganismos são classificados como sensíveis 

quando o diâmetro da zona de inibição é maior ou até 3 mm menor que o controle 

positivo; nos moderadamente sensíveis, o halo é maior que 2 mm e menor que o 

controle positivo desde que este possua mais de 3 mm; os resistentes, possuem 

diâmetro igual ou menor que 2 mm (OSTROSKY et al., 2008; RELLER et al., 2009). 

O método de diluição em caldo avalia o crescimento microbiano em meio 

líquido, no qual a substância teste é adicionada. Este método fornece resultados 

quantitativos, pois o crescimento microbiano pode ser mensurado a partir da análise 

da densidade de turbidez provocada pelo crescimento microbiano. Uma 

desvantagem deste método está na dificuldade na detecção de contaminação, 

especialmente em materiais clínicos. Dentre as metodologias de diluição em caldo, 

estão a macrodiluição e microdiluição. Estas duas metodologias diferenciam-se 

basicamente devido o volume de meio de cultura utilizado, que na macrodiluição é 

superior (1 – 10 mL) e demanda mais espaço pois é realizado em tubos de ensaio, e 

na microdiluição é inferior (frequentemente entre 0,1 – 0,2 mL), sendo realizada em 
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microplacas, ocupando pouco espaço. A metodologia da microdiluição em caldo 

apresenta vantagens como a reprodutibilidade, o requerimento de pouca quantidade 

de amostra, pode ser utilizada para avaliar grandes volumes de amostra além de ter 

baixo custo. No entanto, em amostras de plantas, podem ocorrer precipitações de 

compostos a serem testados, além da interferência promovida por pigmentos tais 

como a clorofila em amostras vegetais (OSTROSKY et al., 2008; RELLER et al., 

2009). 

 

   

1.7 A espécie vegetal em estudo: Cnidoscolus urens (L.) 
Arthur 

 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur, conhecida popularmente como “urtiga-mansa” 

ou “urtiga-branca” é caracterizada como planta selvagem/nativa e pertence à família 

Euphorbiaceae (figura 5) (ALBUQUERQUE, 2006). Esta espécie apresenta como 

sinônimos Bivonea urens (L.) Arthur, Jatropha urens (L.) e Jatropha urens var. 

genuina Müll.Arg. e não é endêmica do Brasil. Dentre os domínios fitogeográficos 

estão a Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, apresentando distribuição 

geográfica nas reagiões nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil (figura 6) 

(CORDEIRO, SECCO, 2012). A seguir está a taxonomia desta espécie vegetal 

(NCBI, 2013a). 

 

Cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; 
Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; 
eudicotyledons; core eudicotyledons; rosids; fabids; Malpighiales; Euphorbiaceae; 
Crotonoideae; Manihoteae; Cnidoscolus; Cnidoscolus urens. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=2759&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=33090&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=35493&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=131221&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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Figura 5. Cnidoscolus urens (L.) Arthur (“urtiga-mansa”). Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

 

                         

Figura 6. Distribuição geográfica da espécie Cnidoscolus urens (L.) Arthur no Brasil. Fonte: 

CORDEIRO & SECCO (2012) 

 
 

Na literatura são poucos os estudos publicados que discorrem sobre as 

propriedades farmacológicas desta espécie ou trabalhos científicos com avaliações 

de atividade biológica in vitro e/ou in vivo justificando as propriedades atribuídas 

popularmente à C. urens. Os trabalhos desenvolvidos com esta espécie além de 

escassos versam apenas sobre aspectos relacionados à biologia da planta e relato 
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de uso na medicina popular. Nestes trabalhos são reportados o uso do decocto das 

folhas, astes e raízes, objetivando usufruir dos benefícios medicinais, apresentando 

indicação no tratamento de câncer, hemorragia, inflamação, dores em geral, 

doenças nos ovários, útero, rins, próstata e distúrbios da menstruação 

(ALBUQUERQUE, 2006, ALBUQUERQUE et al., 2007; MELO et al., 2011; AGRA et 

al., 2008).  

 Nos bancos de dados do National Center for Biotechnology Information 

(NCBI), foram observados os depósitos de 7 sequências de proteínas. No entanto, 

estas proteínas estão relacionadas à bioquímica e vias metabolicas da planta, sem 

indicações de aplicações biotecnológicas e/ou farmacológicas como podemos 

observar no quadro 6. No intuito de verificar as proteínas isoladas para o gênero 

Cnidoscolus, também não foram encontrados trabalhos reportando moléculas com 

aplicação farmacológica ou biotecnológica. Além das 7 sequências referente à 

espécie Cnidoscolus urens, outras 3 para Cnidoscolus aconitifolius foram 

encontradas: uma sequência de maturase K (400 aa) (NCBI, 2007c), uma sequência 

referente à proteína do tipo rubisco (441 aa) (NCBI, 2007a) e sequência referente à 

subunidade beta da ATP sintase (489 aa) (NCBI, 2007b). 

Apesar dos poucos estudos verificados para a espécie vegetal C. urens, é 

bem estabelecido na literatura que as plantas da família Euphorbiaceae são 

essencialmente produtoras de látex, e diversas moléculas de interesse 

biotecnológico e farmacológico foram identificadas em várias espécies, sendo 

apontadas como fontes de proteases, fosfatases, lectinas e lisozimas 

(LYNN,CLEVETTE-RADFORD,1987).
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Organela Proteína Local  

(NCBI) 

Número de 

resíduos 

Função 

 

Origem Refência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloroplasto 

Ribulose-1,5- carboxilase/ 

oxigenase bifosfato large 

subunit (Rubisco) 

 

AFI19955  

 

184 aa A proteína denominada Rubisco 

apresenta papel importante na via “Alvin 

reductive pentose phosphate”, 

catalizando a etapa primária de fixação 

de CO2. Esta proteína é ativada por 

carbamilação e estabilizada por cátion 

bivalente (NCBI, 2013c).  

 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica: área de 

Conservação 

Guanacaste,Setor 

Santa Rosa, Llano 

Los Cebollines 

 

IBOL, 2013d 

Ribulose-1,5- carboxilase/ 

oxigenase bifosfato large 

subunit (Rubisco) 

 

AFI19956   

 

184 aa IBOL, 2013e 

Ribulose-1,5-carboxilase/ 

oxigenase bisfosfato large 

subunit (Rubisco) 

AFI19957  184 aa IBOL, 2013f 

Maturase K 

 

 

AFI15906   

 

259 aa  

 

O domínio conservado identificado 

como Matk_N apresenta função 

desconhecida. Em sistemática de 

plantas, matK surgiu como um gene de 

valor inestimável por causa de seu alto 

sinal filogenético em comparação com 

outros genes utilizados neste campo 

(MULLER, BORSCH,  HILU, 2006; 

MOHR, PERLMAN, LAMBOWITZ, 

1993).
1
 

IBOL, 2013a 

Maturase K 

 

 

AFI15907   

 

259 aa IBOL, 2013b 

Maturase K 

 

 

AFI15908                  

 

259 aa   

 

IBOL, 2013c 

Não 

informada 

Gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase ou GAPDH  

CBE70546 

 

137 aa  

 

GAPDH é uma enzima NAD-binding 

tetramérica, envolvida na glicólise e 

gliconeogênese (NCBI, 2013b). 

 

Guiana Francesa 

Duputie, 

2013. 

 

Quadro 6. Proteínas sequenciadas de C. urens e depositadas nos bancos de dados do NCBI. Fonte: Referências contidas no quadro.  

                                                           
1
 Segundo Muller, Borsch e  Hilu (2006), maturases são enzimas que catalisam a remoção de introns de RNAs prematuros não-autocatalíticos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Neste estudo, relatamos pela primeira vez as propriedades farmacológicas de 

proteínas das folhas da espécie vegetal Cnidoscolus urens (L.) Arthur, rica em 

enzimas proteolíticas. Apesar da planta ser utilizada na medicina popular, os 

trabalhos sobre esta espécie são escassos, e por isso, objetivou-se neste trabalho 

realizar a caracterização do extrato protéico bruto e testes de atividades biológicas. 

Embora os estudos sobre funções e propriedades farmacológicas de 

proteínas de origem animal e microbiana sejam expressivos, as proteínas de origem 

vegetal ainda são pouco estudadas. Deste modo, a busca por proteína vegetais 

bioativas deve constituir-se em um tema de investigação científica importante e de 

grande relevância para estudos de bioprospecção de produtos naturais 

macromoleculares. 

 As proteases compõem uma classe de enzimas que devido a seu amplo 

espectro de funções permite sua aplicação comercial em diversas áreas, tais como 

na indútria de processamento de carne, couro, detergentes e também na indústria 

farmacêutica. Neste último, as proteases tem sido foco de estudos na pesquisa de 

novos medicamentos para tratamento de distúrbios que afetam o sistema 

cardiovascular, como agentes trombolíticos e anti-hemorrágicos. 

 Além disso, a pesquisa de atividade antimicrobiana é de fundamental 

interesse em todo o mundo devido a problemática do desenvolvimento de 

microorganismos patogênicos multirresistentes. Nos últimos anos, proteínas 

antimicrobianas têm emergido como biomoléculas promissoras e ainda pouco 

estudadas. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a potencial aplicação 

farmacológica das proteases extraídas de amostras de folhas de Cnidoscolus urens 

(L.) Arthur.  

 

3.2 Específicos 

 

 Caracterizar os extratos protéicos: Realizar a extração de 

proteínas, avaliar o perfil eletroforético em SDS-PAGE e dosar 

as proteínas pelo método de BCA; 

 Caracterizar a atividade enzimática: Avaliar a atividade 

proteolítica sobre a azocaseína e determinar os efeitos da 

variação do pH e temperatura, além da presença de sais, 

tensoativos e agentes redutores na atividade enzimática; 

Verificar a presença de atividade fibrinogenolítica e caracterizar 

quanto ao tempo e concentração; Realizar ensaios de inibição e 

zimograma com albumina, fibrinogênio e gelatina; 

 Avaliar os efeitos no sistema hemostático: Verificar a presença 

de atividade procoagulante sobre o plasma e efeitos sobre o TP 

e TTPa; Avaliar a presença de atividade fibrinolítica e hemolítica, 

além de realizar estudos in vivo para verificar a presença de 

atividade defibrinogenante e hemorrágica. 

 Avaliar a atividade antimicrobiana sobre fungos e bactérias gram 

positivas e negativas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Amostra 

 

O material biológico utilizado neste estudo consiste da espécie vegetal 

Cnidoscolus urens (Urtiga Mansa).  Esta planta é encontrada na vegetação nativa do 

Rio Grande do Norte, objetivando trabalhar com amostras de folhas.  

  

4.2 Identificação no herbário 

 

A espécie em estudo foi identificada no Herbário Parque das Dunas do 

Departamento de Botânica e Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, pelo Dr. Jomar Gomes Jardim, onde o exemplar foi inserido na coleção com 

número de protocolo 14065. 

 

4.3 Animais de experimentação 

 

Foram utilizados camundongos Swiss de ambos os sexos (32 g + 3) de 6 a 8 

semanas de idade provenientes do Biotério Setorial do Centro de Ciências da Saúde 

da UFRN. Os animais foram mantidos em condições de temperatura controlada (22 

± 2°C) e com livre acesso a água e ração. Os animais foram mantidos na sala de 

experimento durante uma hora antes da realização dos testes. Os experimentos 

foram realizados de acordo com as orientações para os cuidados com animais de 

laboratórios. 

 

4.3.1 Comitê de ética  

 

Os protocolos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte sob o protocolo de 028/2009. 
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4.4 Processamento das amostras 

 

4.4.1 Coleta e armazenamento 

 

As amostras de folhas foram coletadas no município de Ceará-Mirim 

(5º36´08.34´´S  35º26´48.77´´O) e transportadas no gelo até a chegada ao 

laboratório, onde foram lavadas suavemente com água destilada e imediatamente 

congeladas em freezer a -20ºC até o momento do uso. 

 

4.4.2 Preparo do extrato protéico bruto 

 

As amostras de tecido vegetal previamente lavadas em água destilada e 

congeladas foram pulverizadas em nitrogênio líquido até obtenção de um pó fino. 

Em seguida, o macerado foi pesado e transferido para um bécker, e colocado o 

tampão de extração gelado, composto de Tris-HCl 0,05M com NaCl 0,15M pH 7,5. O 

bécker foi colocado em um agitador mecânico, à temperatura de 4ºC por 2 horas. 

Logo após, o conteúdo foi transferido para tubos falcon de 15mL e centrifugado à 

12.000 g por 30 minutos. O sobrenadante foi acondicionado em tubos Eppendorff de 

1,5 mL e congelados à -20ºC. 

 

4.4.3 Fracionamento dos extratos protéicos brutos com acetona 

 

O extrato bruto foi fracionado por precipitação com acetona, utilizando as 

proporções acetona:extrato de 1:2, 1:1 e 2:1. Após a adicão de acetona, a solução 

permaneceu por 4 horas em repouso, refrigerada a 4ºC. Em seguida, as frações 

foram centrifugadas a 8,000g a 4ºC por 30 minutos. 

Os precipitados foram recolhidos e secos à vácuo e então ressuspensos no 

mesmo tampão de extração (Tris-HCl 0,05M com NaCl 0,15M pH 7,5) e 

armazenados à -20ºC. As amostras foram identificadas segundo as frações F0,5, 

F1,0 e F2,0. 
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4.5. Análise dos extratos protéicos 

 

4.5.1 Dosagem das proteínas 

 

O teor de proteínas das amostras em estudo foi mensurado pelo método de  

BCA, através do “Protein Assay kit” (Pierce ®, IL, USA). Solução de soroalbumina 

bovina foi utilizada para elaboração de curva padrão, realizada a cada teste. As 

análises foram realizadas em triplicata (ZAIA, ZAIA, LICHTIG, 1998). 

 

4.5.2 Análise eletroforética por SDS-PAGE 

 

Amostras contendo quantidades conhecidas de proteínas foram adicionadas a 

igual volume de tampão de amostra (glicerol 10%, β-mercaptoetanol 5%, SDS 2,3%, 

Tris-HCl pH 6,8 0,0625 M), fervidas por 05 min/100ºC, resfriadas à temperatura 

ambiente e aplicadas no gel. Os géis de 12% de SDS-poliacrilamida (LAEMMLI, 

1970) com 1mm de espessura foram confeccionados e submetidos com voltagem 

constante em um sistema de mini-gel (130V e 50mA). Após a corrida, os géis foram 

corados em Coomassie Brilliant Blue e/ou em nitrato de prata. 

 

  

4.6. Caracterização bioquímica 
 

4.6.1 Teste de atividade azocaseínolítica 

 

 A atividade proteolítica sobre a azocaseinolítica foi realizada como 

previamente descrito em Amorin et al. (2008) com modificações. O ensaio foi 

realizado em triplicata, contendo para cada fração em cada concentração 3 tubos 

testes e 3 tubos bancos. As três frações, F0.5, F1.0 e F2.0, em diferentes 

concentrações, foram pré-incubadas por 15 minutos à 37ºC com o tampão do ensaio 

(0.05 M Tris-HCl, 0.15 M NaCl, pH 7.5),  em volume total de 250 µL. Em seguida, 

foram adicionados 100 µL de azocaseína 1% nos tubos testes. Após 30 minutos, a 

reação foi interrompida por adição de 150 µL de TCA 20% nos tubos testes e nos 

brancos. Após adição de TCA, solução de Azocaseína 1% foi adicionada nos tubos 
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referentes ao branco. Após 10 minutos, os tubos foram centrifugados a 10.000 rpm, 

por 10 minutos à temperatura ambiente. Após centrifugação, 400 µL do 

sobrenadante foram adicionados à 400 µL de NaOH 2N. A atividade foi expressa em 

U/min (unidade de atividade por minuto), onde uma unidade de atividade enzimática 

foi definida como a quantidade de enzima requerida para incrementar a absorbância 

em 0.001 à 440 nm. 

 Após a elaboração da curva de atividade enzimática, foram avaliados neste 

modelo o efeito da temperatura (4ºC a 80ºC), pH (2 a 12),  os efeitos de sais na 

concentração de 1 mM (CoCl2, NiSO4, MnCl2, CaCl2, MgCl2, CuSO4, HgCl2, BaCl2 e 

ZnCl2), tensoativos a 1% (Tween 20, SDS e Triton x-100) e agentes redutores na 

concentração de 1 mM e 5 mM (L-cisteína, DTT e β-mercaptoetanol), com pré-

incubação por 15 minutos. 

 

4.6.2 Teste de atividade fibrinogenolítica 

  

A avaliação da atividade fibrinogenolítica foi realizada através da incubação 

das diferentes frações do extrato com o fibrinogênio bovino, de acordo com a 

metodologia descrita em Rajesh et al. (2007) com modificações. Para isso, foram 

preparadas soluções estoques de fibrinogênio na concentração de 2µg/µL e das 

frações F0,5, F1,0 e F2,0 nas concentrações de 3 µg/µL a 0,02 µg/µL. O fibrinogênio 

com as frações do extratos foram incubados à 37ºC por 1 hora de acordo com o 

presente esquema: 

  

1. Fibrinogênio (25µL) + Tris-HCl 0.05 M (25µL); 

2. Fibrinogênio (25µL) + Fração de extrato protéico à 3 µg/µL (25µL); 

3. Fibrinogênio (25µL) + Fração de extrato protéico à 1,5 µg/µL (25µL); 

4. Fibrinogênio (25µL) + Fração de extrato protéico à 0,75 µg/µL (25µL); 

5. Fibrinogênio (25µL) + Fração de extrato protéico à 0,37 µg/µL (25µL); 

6. Fibrinogênio (25µL) + Fração de extrato protéico à 0,18 µg/µL (25µL); 

7. Fibrinogênio (25µL) + Fração de extrato protéico à 0,09 µg/µL (25µL); 

8. Fibrinogênio (25µL) + Fração de extrato protéico à 0,04 µg/µL (25µL); 

9. Fibrinogênio (25µL) + Fração de extrato protéico à 0,02 µg/µL (25µL); 
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Em seguida as amostras foram avaliadas por meio de SDS-PAGE em gel de 

acrilamida desnaturante em condições redutoras à 12%, corando os géis com 

Coomassie Brilliant Blue. Após avaliação da curva de atividade proteolítica do 

fibrinogênio e verificação da concentração mínima de atividade fibrinogenolítica, 

foram determinados os tempos de incubação (0.5 min, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 

min, 10 min, 15min, 20 min, 30 min, 60 min e 120 min).  

 

4.6.3 Teste de atividade albuminolítica 

  

A avaliação da atividade albuminolítica foi realizada através da incubação da 

fração com albumina de soro bovino, segundo metodologia anterior. Para isso, foram 

preparadas soluções estoques de albumina na concentração de 2µg/µL e da fração 

F1,0 nas concentrações de 3 µg/µL a 0,02 µg/µL. A albumina com a fração do 

extrato foi incubado à 37ºC por 1 hora de acordo com o presente esquema: 

 

1. Albumina (25µL) + Tris-HCl 0.05 M (25µL); 

2. Albumina (25µL) + Fração F1.0 à 3 µg/µL (25µL); 

3. Albumina (25µL) + Fração F1.0 à 1,5 µg/µL (25µL); 

4. Albumina (25µL) + Fração F1.0 à 0,75 µg/µL (25µL); 

5. Albumina (25µL) + Fração F1.0 à 0,37 µg/µL (25µL); 

6. Albumina (25µL) + Fração F1.0 à 0,18 µg/µL (25µL); 

7. Albumina (25µL) + Fração F1.0 à 0,09 µg/µL (25µL); 

8. Albumina (25µL) + Fração F1.0 à 0,04 µg/µL (25µL); 

9. Albumina (25µL) + Fração F1.0 à 0,02 µg/µL (25µL); 

 

Em seguida as amostras foram avaliadas por meio de SDS-PAGE em gel de 

acrilamida desnaturante em condições redutoras à 12%, corando os géis com 

Coomassie Brilliant Blue. 

 

4.6.4 Zimograma 

 

A avaliação da atividade proteolítica por meio de zimografia foi desenvolvida 

em gel de eletroforese nativo à 15% de concentração de poliacrilamida, 
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copolimerizada com diferentes substratos protéicos: gelatina 0.3%, albumina 0.3% e 

fibrinogênio 0.15% (FEITOSA et al., 1998). Após corrida eletroforética, o SDS 

residual, proveniente do tampão de corrida e de amostra, foi removido por lavagem 

em solução de Triton x-100 à 2,5 % por 2 vezes durante 20 minutos. Em seguida, o 

excesso de Triton x-100 foi removido por 5 lavagens de 1 minuto com água miliQ, e 

em seguida foi adicionado o tampão de ensaio, constituído de 0,05 M Tris-HCl, 0,15 

M NaCl, pH 7,5. Os géis foram incubados por 16 horas. Após o término do tempo de 

incubação, os géis foram corados com Coomassie Brilliant Blue. A detecção de 

bandas claras evidencia a atividade proteolítica.  

 

4.6.5 Ensaio de inibição enzimática 

 

A inibição de proteases presentes na fração do extratos protéico mais ativa foi 

avaliada utilizando PMSF (inibidor de serino protease), E-64 (inibidor de cisteíno 

protease) e EDTA (inibidor de metaloprotease) com o intuito de determinar de 

maneira preliminar a classe das proteases envolvidas na atividade fibrinogenolítica e 

bandas de atividade proteolítica nos ensaios de zimografia. Soluções destes 

inibidores à 1mM foram incubados com a fração F1.0 em tampão 0,05 M Tris-HCl, 

0,15 M NaCl, pH 7,5, por 30 min à 37ºC. A atividade residual foi avaliada utilizando 

os testes citados. O controle do ensaio foi realizado em ausência do tratamento 

prévio das amostras protéicas pelos referidos inibidores. 

 

 

4.7. Testes de atividade biológica 
 

4.7.1 Atividade coagulante sobre o plasma  

 

A atividade coagulante sobre o plasma foi estudada segundo a metodologia 

de Rajesh et al. (2006) com modificações, utilizando plasma humano citratado (18). 

O sangue humano fresco foi tratado com citrato sódico 0.11 M  na proporção de 9 

partes de sangue para 1 de citrato. A mistura foi centrifugada por 15 minutos a 3000 

rpm. O sobrenadante denominado “plasma pobre em plaquetas” (PPP) foi utilizado, 

de modo a ser armazenado em freezer, à -20ºC e foi manipulado em no máximo 15 

dias. Para a realização do teste, 150 µL de PPP foram pré-aquecidos, e diferentes 
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concentrações da fração do extrato protéico em tampão Tris-HCl 0,05M (pH 7.4) 

foram adicionados. O grupo controle consistiu na adição do tampão sem enzima. O 

tempo de coagulação foi mensurado em analizador CLOTimer (Drake Eletrônica e 

Comércio Ltda.), que detecta a variação brusca da densidade ótica da amostra no 

instante da coagulação. A dose mínima coagulante foi definida como a quantidade 

de proteína/enzima da fração necessária para indução da coagulação do plasma em 

60 segundos.  

 

4.7.2 Determinação do TP e TTPa 

 

Os tempos de coagulação do TP e TTPa foram mensurados em analizador 

CLOTimer (Drake Eletrônica e Comércio Ltda.), segundo metodologia de Richter et 

al. (2002), com modificações. Para a determinação do TTPa 60µL de plasma 

citratado foi adicionado a 40 µL de tampão ou fração em diferentes concentrações 

(100 µg - 250 µg), homogeneizados e pré-incubados por 1 minuto. Logo após, foram 

adicionados 100 µL do reagente TTPa (fosfolípides e ácido elágico - CLOT) e 

incubados a 37ºC por 3 minutos. Após o período de incubação, a coagulação foi 

iniciada após adicão de 100 µL de CaCl2 25mmol/L (CLOT). Na determinação do 

TP, 60µL de plasma citratado foi adicionado a 40 µL de tampão ou fração em 

diferentes concentrações (100 µg - 250 µL), homogeneizados e pré-incubados por 4 

minutos a 37ºC. Após o período de incubação, 200 µL do reagente de TP 

(tromboplastina – extrato de cérebro de coelho – e cloreto de cálcio - CLOT) foi 

adicionado e o tempo de coagulação foi mensurado. 

 

4.7.3 Atividade hidrolítica sobre coágulo de sangue total 

 

A atividade hidrolítica sobre o coágulo de sangue total foi realizado a partir de 

coágulo obtido do tratamento 100 μL de sangue total citratado com 30 μL de CaCl2 

0,25 mM, segundo metologia descrita em Rajesh et al. (2006), com modificações. 

Após a formação do coágulo, este foi submetido à lavagem por 5 vezes em 0,05 M 

Tris-HCl, 0,15 M NaCl, pH 7,5, e ressuspenso em 400 μL do mesmo tampão. Os 

coágulos tratados foram incubados com diferentes concentrações de F1.0 (50 - 
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1000µg). Os tubos testes foram incubados por 2 horas à 37ºC. Nos tubos controle 

do ensaio não foi adicionada fonte de enzima.  

A reação foi interrompida pela adição de TCA 0.44M e os tubos foram 

centrifugados à 10.000 rpm por 10 minutos. A atividade enzimática foi mensurada 

por dosagem de proteínas pelo método de BCA. Uma unidade de atividade 

enzimática foi definida como a quantidade de enzima requerida para incrementar a 

absorbância em 0.001 à 562 nm/min. A atividade foi expressa em unidades/minuto à 

37ºC. 

 

4.7.4 Atividade hidrolítica sobre coágulo de plasma  

   

A atividade hidrolítica sobre o coágulo de plasma foi realizado a partir de 

coágulo obtido do tratamento 100 μL de plasma citratado com 30 μL de CaCl2 0,25 

mM, segundo metologia descrita em Rajesh et al., (2006) com modificações. Após a 

formação do coágulo, este foi submetido à lavagem por 5 vezes em 0,05 M Tris-HCl, 

0,15 M NaCl, pH 7,5, e ressuspenso em 400 μL do mesmo tampão. Os coágulos 

tratados foram incubados com diferentes concentrações de F1.0 (50 - 1000µg). Os 

tubos testes foram incubados por 2 horas à 37ºC. Nos tubos controle do ensaio não 

foi adicionada fonte de enzima.  

A reação foi interrompida pela adição de TCA 0.44M e os tubos foram 

centrifugados à 10.000 rpm por 10 minutos. A atividade enzimática foi mensurada 

por dosagem de proteínas pelo método de BCA. Uma unidade de atividade 

enzimática foi definida como a quantidade de enzima requerida para incrementar a 

absorbância em 0.001 à 562 nm/min. A atividade foi expressa em unidades/minuto à 

37ºC. 

 

4.7.5 Avaliação por SDS-PAGE da atividade hidrolítica sobre o 
coágulo de plasma 

 

O teste foi realizado segundo metodologia proposta por Rajesh et al. (2005) 

com modificações. O coágulo de plasma foi preparado como descrito no tópico 

anterior. O coágulo lavado foi incubado com diferentes concentrações de F1.0 (0.09 
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µg/µL – 1.5 µg/µL) à 37ºC por 1 hora na presença do tampão Tris-HCl 0,05 M, NaCl 

0,15 M, pH 7,4. A reação foi interrompida pela adição de tampão de amostra  de 

eletroforese contendo SDS 4% e β-mercaptoetanol 4%, e fervidos por 3 minutos. Os 

tubos foram centrifugados a 3000 rpm por 10 minutos à temperatura ambiente, e o 

sobrenadante analisado por SDS-PAGE em gel de poliacrilamida à 12% de acordo 

com o método de Laemmli (1970). 

 

4.7.6 Atividade defibrinogenante  

   

Atividade defibrinogenante foi testada usando o método de Gene et al. (1989), 

com  modificações. Grupos de 5 animais  composto por camundongos Swiss (32 + 

3 g) de ambos os sexo, foram injetados via intra-peritoneal com diferentes 

concentrações (1000, 500, 250 e 100 µg) da fração do extrato protéico de C. urens 

dissolvidos em tampão Tris-HCl 0,05 M  contendo  NaCl 0,15 M (pH 7,4) em volume 

total de 200 µL. No grupo controle experimental, foi administrado apenas 200 µL do 

tampão. Após 4 horas, os animais foram sacrificados por overdose de tiopental e o 

sangue coletado por punção cardíaca. O material coletado foi transferido para tubos 

individuais do tipo eppendorff e mantidos à temperatura ambiente (aproximadamente 

25ºC). Após uma hora foi observada a ocorrência de formação de coágulo.  

 

4.7.7 Atividade hemorrágica 

  

O teste de atividade hemorrágica foi realizado como descrito em Nikai et al. 

(1984) com modificações. Inicialmente grupos de 5 animais (camundongos Swiss  - 

32 + 3 g) foram injetados na via subcutânea, na região dorsal, com 100 μL da fração 

F1.0 nas concentrações de 1000 μg, 500 μg, 250 μg e 100 μg de proteínas. Após 5 

horas, os animais foram anestesiados com tiopental e sacrificados. A pele dorsal foi 

removida e o aparecimento de halos hemorrágicos verificados macroscopicamente e 

mensurados com paquímetro digital Digimess. A dose mínima hemorrágica 

preconizada foi aquela capaz de induzir à formação de halo de 1cm de diâmetro no 

local de aplicação da substância teste.  
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4.7.8 Atividade hemolítica 

 

 Amostras de sangue de doadores saudáveis foram coletadas em tubos 

tratados com EDTA. A amostra de sangue foi lavada três vezes com PBS, e 

submetida a centrifugação à 1500 rpm por 10 minutos entre cada lavagem. Solução 

à 0.2% de eritrócitos foi  preparada em PBS. 

 Diluições seriadas da fração protéica foram testadas (1000 μg/μl a 50 μg/μl), 

adicionadas separadamente à cada tubo eppendorff contendo 1 mL de suspensão 

de eritrócitos e incubadas por 1 hora a 37ºC. Após o término do tempo de incubação, 

os tubos foram centrifugados por 10 minutos a 1500 rpm e a hemólise avaliada por 

análise da densidade optica do sobrenadante em espectrofotômetro  à 540 nm. Os 

resultados foram comparados com controle negativo não tratado e controle positivo 

(100% de hemólise), no qual o PBS foi substituído por água destilada. A 

porcentagem de lise foi calculada utilizando a seguinte relação: 

 

 

 

Onde: 

ODmax = Controle positivo; 

ODv = Exposição à fração do extrato protéico; 

ODn = Controle negativo. 

 

 O volume final dos controles negativo e positivo foi ajustado pela adição de 

PBS. 
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4.7.9 Atividade antimicrobiana 

 

A atividade antibacteriana foi determinada sobre bactérias causadoras de 

patologias humanas gram-positivas (Enterococcus faecalis ATCC 29212, 

Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, 

Staphylococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 e 

Streptococcus pyogenes ATCC 19615) e gram-negativas (Bacillus cereus ATCC 

11778, Escherichia coli ATCC 25922, Listeria monocytogenes ATCC 7644, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Pseudomonas sp. amostra clínica, 

Salmonella Typhimurium ATCC 14028 e Shigella dysenteriae ATCC 13313) pelo 

método de disco difusão. Placas petri com ágar Mueller-Hinton foram semeadas com 

as bactérias, a partir de suspensões bacteriana segundo escala de Mac Farland a 

0.5, seguindo procedimento descrito no M02-A11 do NCCLS (National Committee for 

Clinical Laboratory Standards) (NCCLS, 2006). Diferentes concentrações das 

frações protéicas (F0.5, F1.0 e F2.0) foram aplicadas em discos Whatman (5 mm de 

diâmetro) e aplicados no ágar. As placas foram incubadas à 35ºC + 2ºC por 24 

horas. A atividade antibacteriana foi estimada através da mensuração dos halos de 

inibição. Os antimicrobianos de referência utilizados consistem de Vancomicina 30 

μg (gram-positivas) e Gentamicina 10 μg (gram-negativas). 

A atividade antifúngica também foi avaliada pelo método de difusão radial, 

sendo estudando os seguintes microorganismos patogênicos: Candida albicans 

ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 2001, Candida krusei ATCC 6258, Candida 

parapsilosis ATCC 22019 e Candida tropicalis ATCC 13803. Placas contendo ágar 

Mueller-Hinton com 2% de glicose foram semeadas com suspensões contendo os 

fungos, segundo escala Mac Farland a 0.5, seguindo procedimento descrito no M44-

A do NCCLS (NCCLS, 2004). Discos Whatman contendo as frações em diferentes 

concentrações e antimicrobiano foram aplicados sobre o ágar, e as placas foram 

incubadas à 35ºC + 2ºC por 24 e 48 horas. A atividade antifúngica foi estimada 

através da mensuração dos halos de inibição. O antimicrobiano de referência  

utilizado consiste de Anfotericina B 100 μg. 
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4.8 Análise estatística 

 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata e foram expressos com 

média + DP ou SEM. 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 foram analisados utilizando o programa 

GraphPad Prism 5 versão 5.00 para Windows (San Diego California, USA). 

No intuito de facilitar a compreensão do desenho experimental, na figura 7 

encontra-se a esquematização simplificada da metodologia utilizada neste trabalho.  
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Figura 7. Esquema ilustrativo do procedimento experimental desenvolvido.   

Fonte: http://www.tropicos.org/Image/35631 (fotografia de Cnidoscolus urens ( L.) Arthur) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

5. 1 Caracterização bioquímica e análise do extrato protéico  

  

5.1.1 Teste de atividade azocaseínolítica 

 

O interesse em enzimas proteolíticas tem crescido e demonstrado grande 

importância devido à variedade de atividades fisiológicas que desempenham, além 

da aplicação em diversos seguimentos industriais, dentre eles a indústria 

farmacêutica (RAJESH et al., 2005; COSTA et al., 2010). Aproximadamente 60% 

das enzimas utilizadas comercialmente são proteolíticas, e consequentemente a 

busca por proteases com aplicações biotecnológicas e farmacológica apresenta 

grande relevância (FAHMY, ALI, MOHAMED, 2004). 

No intuito de avaliar a presença destas macromoléculas de interesse 

biotecnológico e farmacológico, ensaio de atividade azocaseinolítica foi realizado, 

buscando também caracterizar esta atividade quanto ao efeito de pH, temperatura, 

sais, tensoativos e agentes redutores. 

Os resultados da avaliação comparativa entre as frações F0.5, F1.0 e F2.0, 

obtidas pela precipitação em acetona para a atividade proteolítica sobre a 

azocaseína estão sumarizados na figura 8. A fração F1.0 demonstrou atividade 

proteolítica superior quando comparada com as demais frações (p<0.05), 

apresentando atividade específica de 1140.9 U/mg de proteína. A atividade 

específica das frações F0.5 e F2.0 foram respectivamente 540.7 U/mg e 694.3 U/mg 

de proteína. A partir da avaliação dos resultados obtidos, com a determinação da 

fração mais ativa, os ensaios de atividade proteolítica e de caracterização foram 

realizadas com a fração F1.0. 
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Figura 8. Avaliação da atividade proteolítica das frações de C. urens sobre azocaseína. Valores 

representam média + SEM (n=3). 

  

 

A fração F1.0 de C. urens demonstrou atividade ótima no pH 5.0 e a elevação 

do pH resultou no declínio da atividade enzimática (figura 9). O pH em um meio de 

reação afeta a forma, as propriedades de carga, o posicionamento correto do 

substrato e a ionização das cadeias laterais dos aminoácidos. As variações do pH 

dos tampões utilizados na realização dos ensaios de atividade enzimática, exercem 

efeitos importantes nos grupos ionizáveis na superfície de proteínas, contribuindo 

para a disposição de formas iônicas impróprias no sítio ativo das enzimas e 

substrato (KUMAR-DUBEY, JAGANNADHAM, 2003; PONTUAL et al., 2012, apud 

PURICH, 2010).  

Diversas enzimas pertencentes à classe das cisteinoproteases possuem pH 

ótimo de reação próximo ou igual a 5.0, como por exemplo protease isolada de 

Zingiber officinale (pH 5.5) e Capparin (pH 5.0) (HASHIM et al., 2011; DEMIR et al., 

2008). Diferentemente das serinoproteases, que geralmente são mais ativas em 

uma faixa de pH alcalino (ANTAO, MALCATA, 2005), o pH ótimo de cisteino 

proteases comumente se distribui em uma faixa de pH próximo a neutro (BALQUIS, 

ROSMA, 2011). Os resultados verificados para a fração F1.0 de C. urens delineia 

característica interessante do ponto de vista de aplicação biotecnológica, pois amplia 
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as possibilidade de aplicação de proteases isoladas desta fonte na indústria de 

alimentos, por exemplo na fabricação de queijos que requer pH ótimo ácido (RAO et 

al., 1998). 
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Figura 9. Avaliação do efeito da variação de pH na atividade proteolítica da fração F1,0 de C. urens 

sobre azocaseína. 

 

 

Na avaliação dos efeitos da variação de temperatura, a fração F1.0 de C. 

urens  apresentou temperatura ótima de atividade enzimática igual a 60ºC (figura 

10). Diversas cisteinoproteases isoladas de plantas apresentaram temperatura igual 

ou próxima, como procerain isolada de Calotropis procera (55-60ºC) e protease 

isolada de Zingiber officinale (60ºC) (KUMAR-DUBEY, JAGANNADHAM, 2003; 

HASHIM et al., 2011). Além destas, Capparin além de possuir o mesmo pH ótimo da 

fração F1.0 de C. urens, também apresentou atividade enzimática na temperatura 

ótima de 60ºC. Esta protease demonstrou atividade coagulante sobre o leite, perfil 

importante na indústria de alimento (produção de queijo) (DEMIR et al., 2008).   

A elevada temperatura ótima de atividade enzimática demonstra a potencial 

aplicação da fração F1.0 em outros seguimentos além da indústria farmacêutica, 

como a indústria de alimentos. O conhecimento da temperatura  ótima é importante 
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para estudar a utilidade da enzima, quer diretamente, quer após modificações 

(KUMAR-DUBEY, JAGANNADHAM, 2003). 

A papaína apresenta atividade em um  amplo intervalo de pH (5,0 a 9,0) além 

de ser bastante estável ao calor. No entanto, é inativada por agentes oxidantes e por 

exposição ao ar. Bromelina e ficina, são semelhantes à papaína no que diz respeito 

à especificidade e pH, mas eles são ligeiramente menos termoestáveis (FAHMY, 

ALI, MOHAMED, 2004). 
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Figura 10. Avaliação do efeito da variação de temperatura na atividade proteolítica da fração F1,0 de 

C. urens sobre azocaseína. 

 

 

 Os íons metálicos são cofatores importantes para a atividade catalítica de 

diversas enzimas. Dentre os principais íons metálicos que são requeridos em 

reações enzimáticas estão o Zn2+, Ca2+, Mg2+ e Mn2+. No entanto, alguns íons 

podem atuar como inibidores na atividade enzimática, como Hg2+, que 

frequentemente tem sido associado com a inibição de cisteíno proteases (KUMAR; 

TAKAGI, 1999; HASHIM et al., 2011). Assim, com o objetivo de verificar o efeito de 

íons metálicos, a atividade enzimática na fração F1.0 foi mensurada após pré-
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incubação com diferentes sais, e os resultados estão sumarizados na tabela 1. A 

partir da análise destes dados, é evidente a potente inibição promovida pelo CoCl2, 

CuSO4, HgCl2, NiSO4 e ZnCl2, enquanto BaCl2, CaCl2, MgCl2, MnCl2 inibiram 

moderamente. A inibição por estes sais também é observada para outras cisteíno 

proteases isoladas em plantas, como em Triticum aestivum (inibição em presença de 

Cu2+, Ca2+, Hg2+, Ni2+ e  Zn2+), Zingiber officinale (Inibição em presença de Cu2+ e 

Hg2+), Capparis spinosa (Inibição em presença de Hg2+ e Co2+) (FAHMY, ALI, 

MOHAMED, 2004; HASHIM et al., 2011; DEMIR et al., 2008). A inibição de 

proteases por Hg2+ é sugestiva da existência aminoácidos contendo grupo –SH 

próximo ou no sítio ativo (HASHIM et al., 2011).  

 Os tensoativos SDS e Tween-20 inibiram em graus diferentes a atividade 

enzimática. O SDS reduziu a atividade em mais 60% a atividade enzimática. O SDS 

é um tensoativo aniônico, e possui alta carga negativa e uma cauda hidrofóbica que 

interage com as cadeias polipeptídicas, que perturbam as interações hidrofóbicas 

(ROCHA et al., 2005). 
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Reagentes/efetores Concentração Atividade Residual (%) 

Controle (H2O)  100.0 + 1.7 

BaCl2  1 mM 81.8 + 1.1 *** 

CaCl2  1 mM 82.4 + 1.3 *** 

CoCl2  1 mM 0.0 + 2.9 *** 

CuSO4 1 mM 0.0 + 1.7 *** 

HgCl2 1 mM 0.0 + 4.0 *** 

NiSO4 1 mM 0.3 + 1.7 *** 

MgCl2 1 mM 88.6 + 3.6 ** 

MnCl2 1 mM 56.1 + 1.1 *** 

ZnCl2 1 mM 15.5 + 3.9 *** 

Tween 20 1 % 92.5 + 1.1 * 

Triton  1% 106.4 + 2.3 

SDS 1% 36.3 + 3.9 *** 

 

Tabela 1. Efeito de sais e tensoativos na atividade enzimática. Os ensaios foram realizados em 

triplicata e os dados são representativos da média dos resultados obtidos (média + DP). Para (*) p < 

0.05, (**) p < 0.01 e (***) p < 0.001 a partir da comparação com o controle (H2O). 

 

 

A fração F1.0 de C. urens foi avaliada quanto ao efeito de agentes redutores 

na atividade enzimática. A fração foi pré-incubada por 15 minutos com 

concentrações de 1 mM e 5 mM dos agentes redutores L-cisteína, DTT e β-

mercaptoetanol. A análise da figura 11, demonstra o significativo efeito de 

incremento da atividade enzimática, principalmente em presença de L-cisteína que 

elevou 7 vezes a atividade enzimática .  
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Figura 11. Avaliação do efeito de agentes redutores na atividade proteolítica da fração F1.0 de C. 

urens sobre a azocaseína. Valores representam média + SD (n=3). 

 

 

Em enzimas pertencentes à classe das cisteíno protease, é comum a 

realização de ensaios para avaliação da ativação hidrolítica com agentes redutores, 

tiol específicos, como L-cisteína, β-mercaptoetanol e DTT. Apesar destes agentes 

atuarem contribuindo no aumento da atividade, o excesso destes podem ocasionar 

redução das pontes dissulfeto e assim desencadear a inativação enzimática. Estes 

estudos são importantes pois a ativação por agentes redutores contribuem para a 

confirmação de que a enzima em estudo pertence à classe das cisteinoproteases 

(KUMAR-DUBEY, JAGANNADHAM, 2003; SITI-BALQUIS, ROSMA, 2011). 

 

 

5.1.2 Teste de atividade fibrinogenolítica 

 

Diversas plantas são reportadas para o uso do látex no tratamento de 

hemorragias, na cicatrização de feridas e alívio da dor, com estas ações 

farmacológicas atribuídas à presença de enzimas proteolíticas. Desse modo, 

investigações sobre a ação no fibrinogênio são realizadas como ponto inicial para 

avaliação do efeito de proteases na hemostasis (Rajesh et al., 2007). A hidrólise de 
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maneira específica das cadeias Aα e Bβ são importantes no processo da cascata de 

coagulação, uma vez que a clivagem no N-terminal destas cadeias resulta na 

formação de monômeros de fibrina que podem ocasionar a formação de coágulo de 

fibrina insolúvel. As frações F0.5, F1.0 e F2.0 de C. urens hidrolisaram 

eficientemente as cadeias Aα, Bβ e γ do fibrinogênio bovino.  

A atividade fibrinogenolítica foi avaliada pela incubação em diferentes 

concentrações e tempos de incubação com resultados analisados por SDS-PAGE 

em condições redutoras (figuras 12 e 13). Na avaliação destes ensaios, foi notória a 

degradação das cadeias do fibrinogênio, evidenciada pela crescente redução das 

bandas de elevada massa molecular e incremento das bandas de baixa massa 

molecular, estas últimas referentes aos produtos de degradação que aumentaram 

substancialmente. Além disso, a atividade detectada demonstrou ser dose-

dependente e tempo-dependente. Em baixas concentrações somente a cadeia Aα 

foi clivada, e com o aumento da dose as demais cadeias foram hidrolisadas. A 

concentração mínima de proteínas para a clivagem total das cadeias Aα e Bβ foi 

0,18 μg/μL. Dentre as subunidades do fibrinogênio, a cadeia Aα, que não apresenta 

carboidratos, foi clivada preferencialmente. As cadeias com carboidratos foram 

degradadas em seguida, primeiramente a cadeia Bβ, e por último a cadeia γ, que 

comparativamente foi degradada mais lentamente. Desse modo, os dados sugerem 

que a susceptibilidade do fibrinogênio para a clivagem pela fração F1.0 de C. urens 

está na ordem Aα > Bβ > γ. 

 

 

 



57 
 

 

Figura 12. Determinação da concentração mínima de atividade fibrinogenolítica para as frações F0.5 

(A), F1.0 (B) e F2.0 (C). (1) Fibrinogênio bovino (50μg); (2) Fibrinogênio + F0.5: 0,02 µg/µL; (3) 

Fibrinogênio + F0.5: 0,04µg/µL; (4) Fibrinogênio + F0.5: 0,09 µg/µL, (5) Fibrinogênio + F0.5: 0,18 

µg/µL. 

 

 

A fração F1.0 de C. urens delineou um comportamento dose-dependente, 

semelhante à diversas proteases isoladas, que clivaram preferencialmente a cadeia 

Aα e em seguida a Bβ (SOUZA et al., 2012; PATEL, KAWALE, SHARMA, 2012; 

RAJESH et al., 2006). As frações também apresentaram atividade hidrolítica para a 

cadeia γ como observado para as proteases de Perionyx excavatus (PHAN et al., 

2011) e LGP, esta última isolada de Synadenium grantii (Euphorbiaceae) (RAJESH 

et al., 2006).  

Na avaliação do tempo de incubação, como podemos verificar na figura 13, 

na concentração proteica de 0,18 µg/µL, foi possível observar que as frações 

hidrolisam de maneira eficiente as cadeias Aα e Bβ em até 5 minutos de incubação, 

demonstrando ser tempo-dependente (SOUZA et al., 2012; RAJESH et al., 2006). 

Apenas 1 minuto foi necessário para observar a completa hidrólise da cadeia Aα. 

Avaliando comparativamente os resultados, a fração F1.0 foi escolhida para 

realização dos demais ensaios de atividade devido o fato de apresentar maior 

atividade azocaseinolítica, e por clivar o fibrinogênio de maneira diferenciada, pois a 

cadeia γ foi parcialmente preservada. Enzimas do tipo trombina, clivam a cadeia Aα 

e Bβ, não atuando sobre a cadeia γ. Esta permaneceu conservada, mesmo após um 

período prolongado de incubação (120 minutos). 

Aα 
Bβ 
γ 

Aα 
Bβ 
γ 

Aα 
Bβ 
γ 
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Figura 13. Determinação do tempo de atividade fibrinogenolítica das frações. Frações F0.5 (A), F1.0 

(B) e F2.0 (C). na concentração de 0,18μg/μL: (1) Fibrinogênio bovino (50μg), (2) a (13): Fibrinogênio 

+ fração nos tempo 30’’, 1’, 2’, 3’, 4’, 5’, 10’, 15’, 20’, 30’, 60’ e 120’.  
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Dentre as classes de enzimas isoladas de plantas, ou determinadas por meio 

de estudos com extratos protéicos brutos, estão as serinoproteases e 

cisteínoproteases relacionadas à efeitos no sistema hemostático. A maioria das 

plantas com estudos abordando o efeito de extratos protéicos ou proteases isoladas 

pertencem a família Euphorbiaceae. A fração F1.0 de C. urens apresentou atividade 

proteolítica sobre a azocaseína, albumina e fibrinogênio, com um perfil de hidrólise 

dose-dependente.  

Para elucidar a classe de proteases que provavelmente estão envolvidas 

neste perfil de atividade fibrinogenolítica no extrato, ensaio de inibição de atividade 

enzimática foi realizado (figura 14). No presente ensaio, foram utilizados os 

inibidores PMSF (inibidor de serinoproteases), EDTA (inibidor de metaloproteases) e 

E-64 (inibidor de cisteinoprotease). A significativa inibição da atividade proteolítica 

sobre o fibrinogênio foi observada quando da realização de pré-tratamento da fração 

F1.0 com E-64, verificada pela preservação das cadeias Aα, Bβ e γ do fibrinogênio, 

e poucos produtos de degradação quando comparado ao fibrinogênio íntegro. Além 

disso, o EDTA também demonstrou atuar sobre a atividade fibrinogenolítica. No 

entanto, a inibição observada apenas conservou parcialmente a cadeia Bβ e γ do 

fibrinogênio, além de se observar um perfil de produtos de degradação importante, 

semelhante ao controle de fibrinogênio incubado com a fração F1.0 na ausência de 

inibidores. Na literatura, verificamos que em plantas é comum encontrar proteases 

em um mesmo tecido com classes distintas, incluindo as metaloproteases. No 

entanto, este resultado sugere que as cisteínoproteases compõem a classe de 

proteases majoritariamente responsável pela atividade fibrinogenolítica. Freitas et al. 

(2010), avaliaram a inibição da atividade proteolítica de protéinas solúveis do látex 

das plantas Cryptostegia grandiflora R.Br., Plumeria rubra L. e Euphorbia tirucalli L. 

e verificaram que a atividade proteolítica foi inibida por E-64, e incrementada na 

presença de DTT, não sofrendo inibição em presença de PMSF, EDTA e pepstatina, 

sugerindo que as principais proteinases presente no látex destas plantas seriam 

cisteíno proteases. 

A avaliação em conjunto com os experimentos anteriores, nos quais 

verificamos o importante efeito inibidor dos sais testados, incluindo o ZnCl2, 

importante cofator enzimático em metaloproteases e HgCl2, fortemente relacionado a 

inibição de cisteíno proteases, e o notável incremento da atividade proteolítica em 
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presença de agentes redutores, indicam em conjunto a predominância de cisteíno 

proteases na fração F1.0. 

 

 

 

 

Figura 14. Ensaio de inibição da atividade fibrinogenolítica. (1) Fibrinogênio bovino (50 μg); (2) 

Fibrinogênio + F1,0: 0,18 µg/µL; (3) Fibrinogênio + F1,0: 0,18 µg/µL + E-64; (4) Fibrinogênio + F1,0: 

0,18 µg/µL + PMSF (5) Fibrinogênio + F1,0: 0,18 µg/µL + EDTA. Inibidores na concentração de 1mM. 

  

 

5.1.3 Teste de atividade albuminolítica 

  

Na avaliação da atividade proteolítica, é comum a realização de estudos com 

diferentes substratos. O substrato mais amplamente utilizado é a caseína 

desnaturada, porém substratos como a albumina também são utilizados. Neste 

ensaio avaliamos a proteólise, incubando a albumina como diferentes concentrações 

da fração F1.0 de C. urens. A concentração mínima de atividade albuminolítica 

detectada em gel de eletroforese, ou seja, a concentração em que a albumina foi 

completamente hidrolisada após 1 hora de incubação a 37ºC foi igual a 0.37 µg/µL  

(figura 15). Este resultado indica que, embora as proteases presentes na fração F1.0 

apresentem a capacidade de agir sobre diversos substratos, a atividade específica 

 1       2       3       4       5  

Aα 
Bβ 
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varia consideravelmente. Comparativamente, F1.0 apresentou maior especificidade 

para o fibrinogênio bovino. 

 

 

 

 

Figura 15. Atividade albuminolítica da fração F1,0 de C. urens. (1) Albumina (50 μg); (2) Albumina + 

F1.0: 0.02 μg/μL; (3) Albumina + F1.0: 0.04 μg/μL; (4) Albumina + F1.0: 0.09 μg/μL; (5) Albumina + 

F1.0: 0.18 μg/μL; (6) Albumina + F1.0: 0.37 μg/μL; (7) Albumina + F1.0: 0.75 μg/μL; (8) Albumina + 

F1.0: 1.5 μg/μL;(9) Albumina + F1.0: 3.0 μg/μL. 

 

  

5.1.4 Análise eletroforética por SDS-PAGE 

 

A eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de dodecilssulfato de 

sódio (SDS-PAGE) é um método amplamente utilizado para a caracterização de 

amostras biológicas e análise de massas moleculares de proteínas oligoméricas 

(ROCHA et al., 2005). 

A análise eletroforética da fração F1,0 foi realizada após diferentes 

tratamentos das amostras. Na figura 16, verificamos que a presença des proteínas 

com massas variando entre 150 kD a 6.5 kDa. O tratamento da amostra com 

aquecimento por 5 minutos em tampão na presença ou na ausência de agente 

redutor, implicou na redução das bandas de elevada massa molecular e surgimento 

   1    2     3     4     5     6     7     8      9 
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de bandas de proteína de massa intermediária, indicando a presença de proteínas 

formadas por mais de uma subunidade e  a presença de pontes dissulfeto.  

 

 

 

Figura 16. Caracterização eletroforética da fração F1,0 de C. urens. (Mr) Padrão de massa 

molecular; (1) fração tratada em tampão de amostra não redutor e não fevido; (2) não redutor e 

fervido; (3) redutor e não fevido; (4) redutor e fervido. 

 

 

5.1.5 Zimograma 

 

Nas análises de zimograma, 9 bandas de atividade proteolítica foram 

detectadas (figura 17) com as seguintes massas moleculares: 146.9 kDa, 140.3 kDa, 

116.7 kDa, 109.0 kDa, 97.1 kDa, 82.7 kDa, 58.5 kDa, 52.2 kDa, 46.5 kDa. Dentre as 

bandas de proteína com atividade proteolítica, 5 bandas apresentaram massa 

molecular acima da faixa relatada na literatura para enzimas proteolíticas. Dentre as 

enzimas fibrinogenolíticas, a que apresentou maior massa molecular foi ATFE, uma 

serino protease com 90.0 kDa (CHUNG et al., 2010b). Após tratamento com o 

inibidor E-64, todas as bandas com atividade proteolíticas foram completamente 

inibidas, exceto duas bandas que apresentaram massas moleculares iguais a 116.7 

kDa e 58.5 kDa, que sofreram discreta inibição. Estes resultados sugerem que na 
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fração F1.0 de C. urens, as proteases cisteínicas constituem a classe de enzima 

majoritária. 

 

 

 

 

Figura 17. Avaliação da atividade proteolítica em diferentes substratos por zimografia. Gel de 

eletroforese a 15% nativo, com aplicação de marcador de massa molecular (Mr), fração F1.0 na 

ausência de substrato (F1.0) e geis com aplicação de 15 µL da fração F1.0 na concentração de 1.5 

µg/µL para os seguintes substratos respectivamente: Gelatina (Gel), Albumina (Alb), Fibrinogênio 

(Fib) e F1.0 tratado com E-64 e aplicado em gel com albumina co-polimerizada (E-64). 

 

 

 5.2 Testes de atividade biológica 
  

5.2.1 Atividade coagulante sobre o plasma  

 

A hidrólise do fibrinogênio realizada pela trombina resulta na formação de 

subunidades monoméricas que se submetem à polimerização que culminam na 

formação de coágulo de fibrina (RAJESH et al., 2005). A partir dos resultados 

verificados na atividade fibrinogenolítica, em que observamos atividade sobre um 

dos fatores da cascata da coagulação, objetivou-se avaliar se a atividade proteolítica 
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observada na fração F1.0 de C. urens apresenta atividade procoagulante sobre o 

plasma citratado. Desse modo, diferentes concentrações da fração foram incubadas 

com o plasma citratado. A fração F1.0 induziu a coagulação de plasma citratado, 

sem a necessidade da adição de cálcio, com atividade dose-dependente, onde com 

o incremento na concentração de proteínas da fração F1.0 ocorreu redução no 

tempo de coagulação (figura 18). A dose mínima coagulante, ou seja, aquela 

necessária para promover a coagulação do plasma citratado em 60s foi igual a 

653.81 µg de proteína, calculada a partir da seguinte fórmula por regressão linear 

(y= -268.44x + 815.78). 
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Figura 18. Avaliação da atividade  coagulante sobre o plasma. Valores representam média + SEM 

(n=3). 

 

 

A ação da fração F1.0 de C. urens é semelhante à atividade de extratos 

brutos e diversas proteases isoladas de plantas, insetos, veneno de serpentes e 

outras fontes. Os venenos de serpentes contêm proteases que atuam em diferentes 

estágios da coagulação do sangue. Dentre elas estão as enzimas fibrin(ogen)olíticas 

e “Thrombin-like”. Estas enzimas podem atuar sobre o fibrinogênio e conduzir à 

defibrinogenação do sangue (incoagulabilidade) e consequente decréscimo na 
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viscosidade e aumento do fluxo sanguíneo. Estudos tem estabelecido que enzimas 

do tipo “Thrombin-like”, de venenos de serpentes, possuem uma rápida e eficiente 

atividade antitrombótica, revertendo essencialmente a formação de coágulos de 

fibrina quando existe disfunção no sistema hemostático. Desse modo, estas enzimas 

têm grande interesse clínico. 

Apesar do reino vegetal ser uma importante fonte de enzimas com diversas 

aplicações na indústria farmacêutica, existem poucos estudos que avaliam a 

potencial aplicação de proteases de plantas no tratamento de doenças trombólicas. 

Dentre os trabalhos publicados que avaliam a relação de atividade proteolítica de 

extratos brutos ou isolados sobre fatores da coagulação, são relatados o 

envolvimento de serinoproteases e cisteínoproteases. 

 

 

5.2.2 Determinação do TP e TTPa 

 

 A partir da verificação da presença de atividade coagulante sobre o plasma, e 

com o intuito de verificar os efeitos sobre as diferentes vias da cascata de 

coagulação, testes de TP (tempo de protrombina) e TTPa (tempo de tromboplastina 

parcial ativada) foram realizados na ausência e presença da fração F1.0, em 

diferentes concentrações.  

Estes são os principais testes para avaliação dos efeitos sobre a cascata da 

coagulação habitualmente utilizados na clínica médica. O TP avalia a via extrínseca 

e comum da coagulação. É dependente da integridade dos fatores VII, V, II, e X. O 

teste consiste na adição de tromboplastina (fator tecidual) e posterior mensuração 

do tempo de formação de coágulo. O TTPA é o teste de triagem para a avaliação 

dos fatores das vias intrínseca e comum da coagulação. Detecta as deficiências dos 

fatores VIII, IX, XI e XII, precalicreína e cininogênio de alto peso molecular. Neste 

estudo, a fração F1.0 de C. urens não influenciou no tempo de protrombina, porém 

reduziu o TTPa, demonstrando perfil dose-dependente, constatando assim, atuar 

sobre os fatores pertencentes à via intrínseca da coagulação (figura 19). 
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Figura 19. Avaliação do TTPa  sobre o plasma tratado com diferentes concentrações da fração F1.0 

de C. urens. Valores representam média + SEM (n=3). 

 

 

5.2.3 Avaliação por SDS-PAGE da atividade fibrinolítica sobre o 

coágulo de plasma 

 

A fibrinólise consiste em outro importante evento proteolítico que está associado a 

cicatrização de feridas. Durante os processos fisiológicos, a plasmina é a enzima chave que 

hidrolisa os coágulos de fibrina e tampão hemostático facilitando a cicatrização (DAVIE et 

al., 1979). Na atividade fibinogenolítica, verificou-se que, com o aumento da concentração 

de proteínas, ou com o prolongamento do tempo de incubação, a cadeia γ do fibrinogênio foi 

clivada. Diversas proteases que hidrolisam a subunidade γ do fibrinogênio também 

hidrolisam o coágulo de fibrina (RAJESH et al., 2005). Assim, com o intuito de verificar a 

presença de atividade fibrinolítica, coágulos de plasma foram incubados com diferentes 

concentrações da fração F1.0 por 1 hora a 37ºC. A reação foi interrompida com adição de 

tampão de amostra em presença de β-mercaptoetanol e imediatamente submetida a 100ºC 

por 5 minutos. A hidrólise foi avaliada por SDS-PAGE a 12% (figura 20). Na análise do gel, 

verificamos que, com o aumento da concentração de proteínas, as bandas referentes ao 

coágulo de fibrina são gradativamente hidrolisadas, confirmando a presença de atividade 

fibrinolítica. A concentração em que observa-se a completa hidrólise das bandas referentes 
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ao coágulo de fibrina é de 1,5 µg/µL, dose elevada quando comparada à concentração 

verificada para atividade fibrinogenolítica de 0.18 µg/µL. 

 

 

 

Figura 20. Atividade fibrinolítica da fração F1.0 de C. urens sobre o coágulo de plasma. Os tubos 

teste com coágulos de plasma foram incubados à 37ºC, por 1 hora, contendo 25 µL de (1) tampão, 

(2) 0.09 µg/µL, (3) 0.18 µg/µL, (4) 0.37 µg/µL, (5) 0.75 µg/µL, (6) 1.5 µg/µL da fração. 

 

 

5.2.4 Avaliação por espectrofotometria da atividade fibrinolítica 

sobre o coágulo de plasma e sangue total 

 

Os coágulos sanguíneos contém mistura de fibrina e plaquetas, e em alguns 

casos células vermelhas do sangue. De acordo com a etiologia, os coágulos podem 

apresentar diferenças em sua constituição. Basicamente os trombos podem ter 

origem arterial, que são ricos em plaquetas e conhecidos como coágulos brancos, 

ou venosa, que contém eritrócitos, sendo conhecidos como coágulos vermelhos 

(MACKMAN, 2012). Desse modo, com a finalidade de avaliar os efeitos sobre o 

coágulo de sangue e sobre o coágulo de plasma, constituído por malha de fibrina e 

desprovido de células sanguíneas (RAJESH et al., 2007), diferentes concentrações 

de proteínas da fração F1.0 foram incubadas com os dois tipos de coágulos, 

incubados por 1 hora e verificada a atividade por meio da dosagem de proteínas 

     1     2     3    4     5      6 
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pelo método de BCA. Apesar de verificada atividade fibrinolítica em SDS-PAGE, 

neste ensaio não foi detectada atividade fibrinolítica. Provavelmente a quantidade de 

produto liberado no meio de reação foi baixa demais para ser detectado pela análise 

espectrofotométrica.   

  

 

 5.2.5 Atividade defibrinogenante  

 

Paradoxalmente, diversas enzimas fibrinogenolíticas apresentam atividade 

coagulante in vitro e anticoagulante in vivo (devido a consumo de fatores da 

coagulação). Neste sentido, a avaliação da atividade defibrinogenante 

(incoagulabilidade sanguínea) fornece respaldo para a elucidação dos efeitos desta 

classe de enzimas. 

Nossos resultados mostraram que a fração F1.0 de C. urens hidrolisou as 

cadeias do fibrinogênio e apresentou atividade procoagulante in vitro, porém in vivo 

a atividade defibrinogenante não foi observada. No ensaio in vivo, as amostras de 

sangue obtidas por punção cardíaca  provenientes do grupo controle (tampão Tris-

HCl 0.05 M, NaCl 0.15 M, pH 7.4) e fração protéica F1.0 (100 – 1000 µg por animal) 

coagularam em menos de 1 hora.   

Em venenos de serpentes, enzimas fibrinogenolíticas  frequentemente são 

associadas com ativadores da cascata de coagulação (toxinas procoagulantes), que 

contribuem para o desenvolvimento de coagulopatias de consumo (MARKLAND, 

1998). Os resultados obtidos para a fração F1.0 demonstram que as proteínas de C. 

urens não atuam como os venenos de serpentes que causam incoagulabilidade 

sanguínea. 

 

 

5.2.6 Atividade hemorrágica 

 

Além das atividades anteriormente citadas, muitos trabalhos abordam a 

natureza tóxica de proteases isoladas de diversas fontes. Em processos de 

envenenamento, as hemorragias são causadas por proteases que degradam o 
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colágeno e outros constituintes da lâmina basal dos vasos capilares. Em decorrência 

desta ação, os capilares são rompidos e assim, ocorre o surgimento de equimoses e 

sangramentos. A manifestação de atividade hemorrágica é bastante evidente em 

diversos venenos de serpentes, como aquelas pertencentes a família Viperidae, nas 

quais tem sido reportado o envolvimento de metaloproteases (KUMAR et al., 2010; 

MAZZI et al., 2004). Em plantas, cisteíno proteases do látex de Calotropis gigantea, 

pertencente à família Asclepiadaceae, demonstrou atividade hemorrágica. Além 

disso, C. gigantea também hidrolisou fortemente todas as subunidades do 

fibrinogênio e coágulos bruto de fibrina mesmo à baixas concentrações (RAJESH et 

al., 2005). Em C. urens, apesar de se verificar a marcada presença de bandas em 

zimografia com atividade proteolítica relacionadas a cisteíno-proteases, e também 

haver sido verificada hidrólise de todas as subunidades de fibrinogênio em baixas 

concentrações de proteínas, não demonstrou atividade hemorrágica (figura 21). 

Desse modo, as cisteíno proteases presentes em C. urens, mesmo em 

concentrações elevadas (1000 µg de proteína por animal), demonstraram não atuar 

degradando os constituintes dos vasos capilares, observando-se a manutensão da 

integridade destas estruturas, sugerindo a natureza não-tóxica da fração F1.0 de C. 

urens. 
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Figura 21. Atividade hemorrágica.  (A) Controle negativo (tampão de extração de proteínas), (B) 100 

μg de F1, (C) 250 μg de F1, (D) 500 μg de F1 e (E) 1000 μg de F1. As amostras foram aplicadas na 

via subcutânea na região dorsal dos 5 grupos de animais que após 5 horas foram sacrificados e 

avaliados quanto a formação de halo hemorrágico. 

 

 

5.2.7 Atividade hemolítica 

 

Plantas com compostos biologicamente ativos frequentemente são tóxicas em 

doses elevadas e assim, é importante investigar a toxicidade preliminar destes 

extratos. Dentre os testes utilizados está a avaliação da atividade hemolítica 

(KALEGARI et al., 2011). A atividade hemolítica de quaisquer compostos é um 

indicador de citotoxicidade geral em relação a células normais e saudáveis (SILVA, 

SHAHGALDIAN, COLEMAN, 2004; KUMAR, KARTHIK, RAO, 2011). O efeito 

hemolítico pode ser devido a uma série de mecanismos não específicos. A hemólise 

pode ser causada pela dissolução da membrana plasmática do eritrócito, devido à 

fragilidade ou lise osmótica provocada pelo aumento na permeabilidade da 

membrana plasmática, pela perda de lipídeos da membrana plasmática e a 

promoção da oxidação da hemoglobina formando metahemoglobina (OLIVEIRA et 

al., 2009). 
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Diferentemente dos ensaios anteriores, à exceção da atividade proteolítica 

sobre a azocaseína e fibrinogenolítica, os ensaios de atividade hemolítica e 

antimicrobiana foram realizadas para as 3 frações do extrato. Para os ensaios de 

hemólise, as amostras testadas (frações F0.5, F1.0 e F2.0) não demonstraram 

capacidade hemolítica, mesmo à elevadas concentrações das frações, no método 

de análise citado. Todos os tubos testes delinearam hemólise inferior a 1%.  A lise 

de células vermelhas do sangue pode causar uma elevação de hemoglobina no 

plasma que conduz a efeitos nocivos nos rins (nefrotoxicidade) e sistema 

cardiovascular (efeito vasomotor) (CARVALHO et al., 2007). Assim, a atividade 

hemolítica negativa é um bom indicador porque confirma a ausência de toxicidade 

para a membrana dos eritrócitos (KALEGARI et al., 2011). 

 

 

5.2.8 Atividade antimicrobiana 

 

 Em virtude da problemática da resistência microbiana aos antibióticos 

disponíveis comercialmente, a pesquisa por novos compostos com atividade 

antimicrobiana tem grande importância. Neste trabalho, avaliamos os efeitos das 3 

frações das folhas de C. urens obtidas pela precipitação em acetona no crescimento 

microbiano de 12 bactérias ( 5 gram-positivas e 7 gram-negativas), e em 5 espécies 

de Candida (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida 

parapsilosis e Candida tropicalis). No entanto, nenhuma atividade antimicrobiana foi 

observada para os microorganismos testados (Tabela 2). 
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Microorganismos Zonas de Inibição (mm) 

Antibiótico de Referência Frações do Extrato 

 

Gram + 

 

Vancomicina (30 µg) 

(300, 200 e 100 µg) 

F0.5 F1.0 F2.0 

Enterococcus faecalis 15,4 + 0,1 0,0 0,0 0,0 

Staphylococcus aureus 19,0 + 0,1 0,0 0,0 0,0 

Staphylococcus epidermidis 20,8 + 0,4 0,0 0,0 0,0 

Staphylococcus saprophyticus 10,1 + 0,1 0,0 0,0 0,0 

Streptococcus pyogenes 27,0 + 0,2 0,0 0,0 0,0 

 

Gram – 

 

Gentamicina (10 µg) 

 

Bacillus cereus 25,0 + 0,1 0,0 0,0 0,0 

Escherichia coli 22,0 + 0,2 0,0 0,0 0,0 

Listeria monocytogenes 30,6 + 0,3 0,0 0,0 0,0 

Pseudomonas aeruginosa 24,0 + 0,1 0,0 0,0 0,0 

Pseudomonas sp. 22,0 + 0,1 0,0 0,0 0,0 

Salmonella typhimurium 23,0 + 0,1 0,0 0,0 0,0 

Shigella dysenteriae 15,0 + 0,2 0,0 0,0 0,0 

 

Fungos 

 

Anfotericina B (100 µg) 

 

Candida albicans 20,2 + 0,2 0,0 0,0 0,0 

Candida glabrata 20.1 + 0,1 0,0 0,0 0,0 

Candida krusei 13,4 + 0,1 0,0 0,0 0,0 

Candida parapsilosis 23,7 + 0,3 0,0 0,0 0,0 

Candida tropicalis 20,9 + 1,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabela 2. Avaliação da atividade antimicrobiana das Frações F0.5, F1.0 e F2.0. Os testes foram 

realizados com a metodologia de disco difusão em ágar Mueller-Hinton, testando para as 

concentrações de 100, 200 e 300µg. Os valores representam a média + SD (n=3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shigella_dysenteriae
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6. CONCLUSÃO 
 

As frações protéicas de C. urens demonstraram atividade proteolítica, porém 

a fração F1.0 revelou ser mais ativa que as demais. Esta fração apresentou 

atividade azocaseinolítica, albuminolítica e fibrinogenolítica. Nos ensaios de inibição, 

o inibidor E-64 inibiu a hidrólise do fibrinogênio, conservando as cadeias Aα, Bβ e γ, 

enquanto o EDTA inibiu a atividade parcialmente, observando completa hidrólise da 

cadeia Aα, e hidrólise parcial das cadeias Bβ e γ. 

A atividade ótima da fração F1.0 foi verificada em pH 5.0 (protease ácida) e 

em temperatura de 60ºC. Esta fração foi inibida na presença de todos os sais 

testados e na presença de Tween-20 e SDS. 

A ausência de efeitos tóxicos avaliados nos modelos de atividade 

hemorrágica e hemolítica, além da detecção de atividade procoagulante sobre o 

plasma e fibrinolítica, embora esta última tenha demonstrado ser discreta, apontam 

as potenciais aplicação das proteases presentes em F1.0 como anti-hemorrágica, 

trombolítica e como cicatrizante em feridas.  
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Dentre as perspectivas futuras deste trabalho, está a identificação das bandas 

com atividade proteolítica detectadas em zimograma por MALDI-TOF e a purificação 

da enzima majoritariamente responsável por estas atividades. As bandas de 

proteínas com atividade proteolítica foram recortadas dos géis de SDS-PAGE, 

acondicionadas em tubos de polietileno e congeladas a -20ºC até análise por 

espectrometria de massas. As análises foram iniciadas, no entanto, não foi possível 

concluir a análise dos espectros obtidos. Em anexos estão os espectros para as 

bandas de proteínas referentes às seguintes massas moleculares:  146.9 kDa, 140.3 

kDa, 109.0 kDa, 97.1 kDa e 52.2 kDa. 
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9. ANEXOS 

 
 

 
 
Figura 1 A. Análise por espectrometria de massas do tipo MALDI- ToF/ToF Autoflex da 
banda com atividade proteolítica referente a massa 146.9 kDa detectada em zimograma. 
 

 

 
 
Figura 1 B. Análise por espectrometria de massas do tipo MALDI- ToF/ToF Autoflex da 
banda com atividade proteolítica referente a massa 140.3 kDa detectada em zimograma. 
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Figura 1 C. Análise por espectrometria de massas do tipo MALDI- ToF/ToF Autoflex da 
banda com atividade proteolítica referente a massa 109.0 kDa detectada em zimograma. 
 

 

 
 
Figura 1 D. Análise por espectrometria de massas do tipo MALDI- ToF/ToF Autoflex da 
banda com atividade proteolítica referente a massa 97.1 kDa detectada em zimograma. 
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Figura 1 E. Análise por espectrometria de massas do tipo MALDI- ToF/ToF Autoflex da banda com 
atividade proteolítica referente a massa 52.2 kDa detectada em zimograma. 

 

 

 

 


