
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA E ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE QUITINASES 

LATICÍFERAS DE Calotropis procera 

 

 

 

 

CAROLINA DE ARAÚJO VIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA-CE 

2015 



 ii 

 

 

CAROLINA DE ARAÚJO VIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA E ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE QUITINASES 

LATICÍFERAS DE Calotropis procera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Márcio Viana          
Ramos 

 

 

 

 

 

FORTALEZA-CE 

2015 

Tese submetida à Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em 
Bioquímica, da Universidade Federal do 
Ceará, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Doutor em 
Bioquímica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Ciências e Tecnologia  
 

 
V667c Viana, Carolina de Araújo. 

                              Caracterização bioquímica e atividades biológicas de quitinases laticíferas de Calotropis  

                        procera  / Carolina de Araújo Viana. – 2015. 

 182 f. : il., color. 

 

Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular, Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, Fortaleza, 2015. 

Área de Concentração: Bioquímica Vegetal. 

Orientação: Orientação: Prof. Dr. Márcio Viana Ramos. 

   

1. Biotecnologia – plantas.   2. Proteína vegetal. 3. Látex. I. Título.   

. 

 

          CDD 574.192 



Esta tese foi apresentada ao 

Bioquímica da Universidade Federal do Ceará como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do grau de 

Universidade Federal do Ceará, e encontrar

Central da referida Universidade.

A transcrição ou utilização de qualquer tr

desde que seja feito de acordo com as normas da ética científica.

 

 

                                                                         

 

Tese aprovada em: ___/___/___

 

 
 

 

  _________________________

Prof. Dr. Márcio Viana Ramos
Deptº de Bioquímica e Biolo

_______________________________

Profª. Dra. Ilka Maria Vasconcelos
Deptº de Bioquímica e Biologia Molecular 

Examinadora 

_______________________________

Profª. Dra. Ana Cristina O. Monteiro
Núcleo de Biologia Experimental 

Examinadora 

foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica da Universidade Federal do Ceará como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do grau de Doutor em Bioquímica, outorgado pela 

Universidade Federal do Ceará, e encontrar-se-á à disposição na Biblioteca 

Central da referida Universidade. 

A transcrição ou utilização de qualquer trecho deste trabalho é permitida

desde que seja feito de acordo com as normas da ética científica. 

______________________________________

                                                          Carolina de Araújo Viana

___/___/___ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Márcio Viana Ramos 
Deptº de Bioquímica e Biologia Molecular - UFC 

Orientador 

_______________________________ 

Ilka Maria Vasconcelos 
tº de Bioquímica e Biologia Molecular – UFC 

_______________________________

Prof. Dr. José Vitor Moreira Lima Filho
Deptº de Biologia -

Examinador

__________ 

. Monteiro Moreira 
Núcleo de Biologia Experimental - UNIFOR 

_______________________________

Profa Dra. Nylane Maria Nunes Alencar
Deptº de Farmacologia

Examinadora

raduação em 

Bioquímica da Universidade Federal do Ceará como parte dos requisitos 

em Bioquímica, outorgado pela 

disposição na Biblioteca 

echo deste trabalho é permitida 

______________________________________ 

Carolina de Araújo Viana  

_______________________________ 

José Vitor Moreira Lima Filho 
- UFRPE 

Examinador 

_______________________________ 

Dra. Nylane Maria Nunes Alencar 
de Farmacologia - UFC 

Examinadora 



 iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Dedico este trabalho aos meus pais e 

meu marido, pelo amor e apoio 

incondicional e ao meu filho, minha fonte 

de alegria e inspiração. 



 v

AGRADECIMENTOS INSTITUCIONAIS 

 

 

Este trabalho foi realizado com o suporte das seguintes instituições: 

 

 

� Universidade Federal do Ceará, através do Laboratório de Plantas Laticíferas, 

coordenado pelo professor Dr. Márcio Viana Ramos, do Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular; 

 

� Universidade de Fortaleza, por meio do Núcleo de Biologia Experimental, 

coordenado pelo professor Dr. Renato de Azevedo Moreira e pelos 

laboratórios de Desenvolvimento de Fármacos e Análise Proteômica, ambos 

coordenados pela professora Dra. Ana Cristina Oliveira Monteiro Moreira. 

 

� Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); 

 

� Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 

 

� Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP); 

 

� Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO); 

 

� International Foundation for Science (IFS). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi

AGRADECIMENTOS PESSOAIS 

 

À Deus por me ceder o dom da vida, por me conceder o privilégio de realizar 

este trabalho. Por me dar forças para vencer as minhas dificuldades, sabedoria para 

enfrentar os momentos difíceis e esperança. 

Ao professor Dr. Márcio Viana Ramos, não só pela orientação deste 

trabalho, mas por contribuir diretamente para meu crescimento pessoal e 

profissional. Pelas inúmeras oportunidades que fez surgir em minha vida. Pelos 

conselhos, incentivos e confiança em mim depositados. Por acreditar em meu 

potencial e me fazer crescer frente às dificuldades e percalços da vida. Por ser um 

exemplo de competência e honestidade. Por ser um referencial na minha vida 

profissional. 

Ao professor Dr. Cleverson Diniz Teixeira de Freitas que atuou na minha 

vida acadêmica não só como orientador, mas como um amigo. Por me iniciar na vida 

científica. Grande parte do que sei hoje se deve a ele. Pela paciência frente todas as 

minhas dúvidas durante todos esses anos. Por todo o apoio e força prestados. Pela 

competência e dedicação. Por ser também um referencial na minha vida profissional. 

À professora Dra. Ana Cristina Oliveira Monteiro Moreira, por ter aceitado 

gentilmente o convite para participar da banca examinadora, apesar de todas as 

suas atribuições. Por disponibilizar o seu laboratório para que eu por diversas vezes 

utilizasse os sistemas de purificação de moléculas e o espectrômetro de massas. 

Por ser uma pessoa tão gentil e querida. Agradeço também imensamente ao 

professor Dr. Renato de Azevedo Moreira, coordenador do Núcleo de Biologia 

Experimental, por sempre me receber em seu grupo de forma tão gentil e acolhedora 

e sempre me ajudar quando preciso. E de forma especial ao Dr. Frederico Bruno 

Mendes Batista Moreno (vulgo Pepeu) e à Marina Duarte Pinto Lobo, que apesar 

de tão ocupados, me ajudaram pacientemente por diversas vezes na purificação das 

proteínas e nos ensaios de espectrometria de massas. Pela valiosa contribuição, 

apoio e ensinamentos para a realização deste trabalho, agradeço a todos. 

À professora Dra. Ilka Maria Vasconcelos, por ter aceitado prontamente o 

convite para participar da banca examinadora, por ter me ajudado diversas vezes na 

obtenção da sequencia aminoterminal das minhas amostras, apesar de todas as 

suas obrigações. Pelos excelentes ensinamentos em bioquímica, pela sua valiosa 

contribuição ao Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular (DBBM) da UFC 



 vii 

como professora e pesquisadora. Por ser uma pessoa sempre gentil, agradável e tão 

competente.  

À professora Dra. Nylane Maria Nunes Alencar, por ter aceitado 

prontamente o convite para participar da banca examinadora, por ceder gentilmente 

o seu laboratório e todo o material necessário para que eu pudesse realizar os 

experimentos necessários, por ajudar valiosamente para a elaboração desta tese, 

por todas as críticas e sugestões que foram muito pertinentes e justas, e 

contribuíram bastante para o melhoramento deste trabalho. Agradeço também 

imensamente à Ingrid Figueiredo por me ajudar gentilmente com os ensaios de 

inflamação e por pacientemente responder a todas as minhas dúvidas tão 

prontamente. Sua contribuição foi fundamental. 

Ao professor Dr. José Vitor Moreira Lima Filho, por ter aceitado o convite 

para participar da banca examinadora e pela sua valiosa contribuição, apoio e 

ensinamentos para a finalização deste trabalho. 

Ao professor Dr. Hermógenes David de Oliveira pela sua fundamental 

contribuição para este trabalho com as análises de dicroísmo circular. 

Ao meu querido amigo Dr. José Delano Barreto Filho pelas inúmeras 

análises de atividade citotóxicas. 

Ao professor Dr. Jeanlex S. Sousa e à Dra. Luciana M. R. Alencar, pelas 

análises estruturais concedidas através da Microscopia de Força Atômica. 

Ao meu amigo Pedro Filho, do Laboratório de Proteínas de Defesa Vegetal 

por sempre me ajudar gentilmente e pacientemente com os ensaios de atividade 

quitinolítica. Por todas as nossas conversas e pela sua valiosa contribuição científica 

para este trabalho.  

A todos os professores do DBBM, pelos valiosos ensinamentos em 

bioquímica. Também aos funcionários e técnicos, pelos auxílios e gentilezas durante 

a realização deste trabalho. 

Aos amigos do Laboratório de Plantas Laticíferas Aline, Beatriz, Camila 

Freitas, Camila Tauane, Daniel, Felipe, Guilherme, Hugo, Isabel, Jackson, João 

Pedro, Juliany, Júnior, Rafaela, Raissa, Rayanne, Wallace e Zelândia pela ótima 

convivência no laboratório, companheirismo, pelo grande apoio nos experimentos e 

pelos grandes momentos de aprendizado e alegria. E aos amigos que já foram do 

laboratório e agora seguem rumos diferentes na vida e que deixam grande saudade 

Ayrles, Bárbara, Danielle, Diego, Eliane, Fabiano, Jefferson, Mayara, Natália e 



 viii

Renato. Em especial a minha grande amiga que infelizmente partiu tão cedo e 

deixou imensas saudades, Maria Lídia in memoriam. 

Aos meus amigos que fizeram parte do curso de Graduação em Ciências 

Biológicas, pela cumplicidade e companheirismo do dia-a-dia. Principalmente, 

Camila Barbosa, Danielle Aragão, Diego Sousa, Diva Tavares, Edson José, 

Jacilane Ximenes, Raquel Sombra, Thaís Moura e Thiago Jucá. 

A toda a minha família que sempre torceu pelo meu sucesso e meu 

crescimento profissional, em especial a minha madrinha Leila Viana e meu 

compadre Vinícius Ortiz que sempre acreditaram no meu potencial. 

Aos meus pais Marilac Viana e Adriano Legendre, que não mediram 

esforços para ajudar em minha formação. Por todo o amor, carinho e apoio 

incondicional durante toda a trajetória de minha vida. Por serem meus exemplos de 

força, determinação, honestidade, humildade e responsabilidade.  

Ao meu irmão Adriano Viana, por toda a ajuda e apoio, pelos momentos de 

alegria e companhia diária. 

Ao meu amado marido, Anderson Cataldo, por ter sempre estado ao meu 

lado ao longo desses anos, por todo seu apoio, incentivo, carinho e dedicação, por 

todo o amor à mim dedicado e pelo companheirismo para superar os obstáculos do 

dia-a-dia. 

Ao meu filho Anderson Viana, por me fazer tão feliz, por ser minha fonte de 

inspiração, de força e estímulo para crescer como pessoa e profissional. 

 

A todos, muito obrigada!



 ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Pense grande. O tamanho do seu 

sucesso é determinado pelo tamanho de 

sua convicção. [..]” 

David J. Schwartz 



 x

RESUMO 

Caracterização bioquímica e atividades biológicas de quitinases laticíferas de 
Calotropis procera. 
 
Calotropis procera é uma planta laticífera, pertencente à família Apocynaceae. 
Proteínas de defesa foram descritas no látex com atividade contra insetos fitófagos e 
fungos fitopatogênicos. A fração proteica do látex também apresenta atividades 
farmacológicas, dentre tais efeito citotóxico seletivo em células carcinogênicas. A 
partir da fração proteica efetiva sobre células neoplásicas, o trabalho teve por meta 
central identificar proteína(s) citotóxica(s) e proceder a sua caracterização 
bioquímica, biológica e suas perspectivas biotecnológicas.  As proteínas solúveis do 
látex (PL) foram fracionadas em matriz de troca iônica e a fração proteica detentora 
da citotoxicidade foi refracionada em outra matriz de troca iônica (Mono-Q) acoplada 
a sistema de média pressão. P4 foi identificado como a fração citotóxica, 
apresentando uma IC50 de 2,2, 1,2 e 2,9 µg/mL para as linhagens celulares HCT-
116, Ovcar-8 e SF-295, respectivamente.  A análise proteômica da fração citotóxica 
por eletroforese bidimensional permitiu identificar 15 spots, contendo proteínas 
ácidas (pI entre 4 e 6) e com massa molecular aparente de 30 kDa. Quando 
avaliados por espectrometria de massas todos esses spots foram identificados como 
quitinases e apresentaram massa intacta de 27,4 kDa. A amostra reagiu 
positivamente ao reagente de Schiff, sugerindo glicosilações. O teor de carboidratos 
foi estimado em 12,8%. A sequência amino terminal obtida 
(1QPVMNLEYPRYLNDINDYRDDNNYD28) revelou 50% de similaridade com 
quitinases de Solanum lycopersicum, Oryza sativa, Nicotiana tomentosiformes 
dentre outras. As enzimas apresentaram forte atividade quitinolítica, com pH ótimo 
variando entre 5-6 e temperatura ótima de 25 °C. A atividade quitinolítica foi reduzida 
quando tratada com concentrações crescentes de DTT (3, 10 e 30 mM) o que 
sugere a presença de pontes dissulfeto estabilizadoras da enzima. Análises por 
dicroísmo circular indicam a presença majoritária de alfa-hélices na estrutura e que 
as isoformas se mostraram pouco resistentes a variações de temperatura e pH. 
Imagens de alta resolução geradas por microscopia de força atômica sugeriram 
homogeneidade na amostra e um arranjo hexamérico foi evidenciado. As quitinases 
não inibiram o crescimento micelial dos fungos fitopatogênicos Fusarium oxysporum 
e Colletotrichum gloeosporioides, mas reduziram a germinação de esporos de C. 
gloeosporioides. Em consonância as quitinases não induziram estresse oxidativo nos 
esporos, mas causaram leves alterações na permeabilidade membranar dos esporos 
avaliados. As quitinases laticíferas (0,1 % m/m) apresentaram forte efeito deletério 
sobre o inseto fitófago Callosobruchus maculatus. Os efeitos produziram 57% de 
redução na sobrevivência larval, redução do peso de larvas (7,8 mg ± 0,2 /4,0 ± 0,8) 
e emergência de insetos adultos (50%), além de prolongar de 28 para 33 dias o 
tempo médio de desenvolvimento de insetos adultos. As quitinases (2 mg/Kg, e.v.) 
apresentaram forte atividade anti-inflamatória, reduzindo em 95% a infiltração de 
neutrófilos na cavidade peritoneal em ensaio de inflamação induzido por carragenina 
em camundongos. Este efeito foi revertido por L-NAME e Aminoguanidina, dois 
inibidores da enzima óxido nítrico sintase, indicando o possível envolvimento do 
óxido nítrico no efeito observado. Esta ação foi associada à redução dos níveis das 
citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-1 na cavidade peritoneal e do aumento dos 
níveis séricos das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6 e IL-1.  É concluído que 
várias isoformas de quitinases coexistem no látex de C. procera. Estas proteínas 
atuam possivelmente na defesa contra insetos, mas têm pouca ação contra fungos. 



 xi

As quitinases laticíferas foram identificadas como as proteínas citotóxicas do látex 
sobre células neoplásicas e ainda foram capazes de modular os níveis de citocinas 
pró-inflamatórias e síntese de óxido nítrico em modelo de inflamação aguda. As 
quitinases do látex de C. procera representam interessantes moléculas para 
prospecção biotecnológica em defesa vegetal e farmacologia. 
 
 
Palavras-Chave: defesa vegetal, látex, proteínas, prospecção biotecnológica.  
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ABSTRACT 
 
Biochemical characterization and biological activities of Calotropis procera 
laticifer chitinases. 
 
Calotropis procera is a latificer plant in the Apocynaceae family. Defensive proteins 
with activity against phytophagous insects and phytopathogenic fungi in latex have 
been described. Latex’s proteic fraction also performs pharmacological activities, 
such as selective cytotoxic effect in carcinogenic cells. From the proteic fraction 
effective against neoplastic cells, this work had the goal to identify and further 
characterize cytotoxic protein(s) biochemically, biologically, and evaluate their 
biotechnological prospects. Soluble proteins in latex (LP) have been fractioned in ion-
exchange matrix, and the fraction capable of cytotoxicity was further fractioned in 
another ion-exchange matrix (Mono-Q) coupled to a medium-pressure system. P4 
was identified as cytotoxic fraction, showing an IC50 of 2.2, 1.2 and 2.9 mg/mL for the 
cell lines HCT-116, Ovcar-8 and SF-295, respectively. Proteomic analysis of the 
cytotoxic fraction by two-dimensional electrophoresis allowed 15 spots to be 
identified, comprising acid proteins (pI among 4 and 6) with 30 kDa apparent 
molecular weight. All spots were identified as chitinases when evaluated by mass 
spectrometry, and showed intact mass of 27.4 kDa. The sample reacted positively to 
the Schiff reagent, suggesting glycosilations. The carbohydrate content was 
estimated at 12.8%. The amino-terminal sequence obtained 
(1QPVMNLEYPRYLNDINDYRDDNNYD28) revealed 50% similarity with Solanum 
lycopersicum, Oryza sativa and Nicotiana tomentosiformes chitinases, among others.  
The enzymes showed strong chitinolytic activity, with optimal pH varying between 5-6 
and optimal temperature of 25 °C. The chitinolytic activity was diminished when 
treated with increasing concentrations of DTT (3, 10 and 30 mM), which suggests the 
presence of disulfide bonds stabilizing the enzyme. Circular dichroism analyses 
indicate a larger presence of alpha helices in the structure and that the isoforms has 
low resistance to pH and temperature variation. High-resolution images generated 
through atomic force microscopy suggested sample homogeneity and a hexameric 
configuration. The chitinases did not inhibit mycelial growth of phytopathogenic fungi 
Fusarium oxysporum and Colletotrichum gloeosporioides, however reduced the 
germination C. gloeosporioides spores. In consonancy the chitinases did not induce 
spore oxidative stress, but caused a slight change in membrane permeability of the 
evaluated spores. Laticifer chitinases (0.1% w/w) showed a strong deleterious effect 
on the phytophagous insect Callosobruchus maculatus. Effects produced a 57% 
survival reduction, larval weight reduction (7.8 mg ± 0.2 / 4.0 ± 0.8), adult insets 
emergence reduction (50%), in addition to prolonging the mean maturation time from 
28 to 33 days. The chitinases (2 mg/Kg, i.v.) showed a strong anti-inflammatory 
activity, reducing 95% of neutrophil infiltration into the peritoneal cavity in mouse in 
an inflammation induced by carrageenan assay. L-NAME and Aminoguanidine, two 
inhibitors of nitric oxide synthase, reversed this effect, possibly indicating involvement 
of nitric oxide in the effects observed. This action was associated to a reduction of 
pro-inflammatory cytokines TNF-α and IL-1 levels within the peritoneal cavity and 
increased serum levels of pro-inflammatory cytokines TNF-α, IL-6 and IL-1. The 
conclusion is reached that many isoforms of chitinases coexist in C. procera latex. 
These proteins act possibly in defense against insects, though low action against 
fungi is shown. Laticifer chitinases were identified as latex proteins cytotoxic on 
neoplastic cells and they have even been able to modulate pro-inflammatory 
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cytokines levels and nitric oxide in an acute inflammation model. C. procera laticifer 
chitinases represent interesting molecules for biotechnology prospection in plant 
defense and pharmacology. 
 
Keywords: plant defense, latex, proteins, biotechnology prospection. 
 
 

 



 xiv

LISTA DE FIGURAS 

 
CAPÍTULO I 

 
Figura 1 Estrutura química da quitina....................................................... 6 

Figura 2 Estrutura tridimensional de enzimas representativas das 

famílias GH18 e GH19................................................................ 

 

10 

Figura 3 Mecanismo de hidrólise de quitinases das famílias GH18 e 

GH19........................................................................................... 

 

11 

Figura 4 Representação esquemática do extravasamento do látex 

devido à injúria foliar................................................................... 

 

15 

Figura 5 Representação esquemática e anatomia de laticíferos não-

articulados e articulados............................................................ 

 

16 

Figura 6 Aspectos gerais da planta Calotropis procera (Ait.) R. 

Br........................................................................................ 

 

20 

Figura 7 Esquema de obtenção da fração protéica do látex (PL)............. 26 

Figura 8 Perfil cromatográfico e eletroforético das proteínas do látex de 

Calotropis procera................................................................... 

 

37 

Figura 9 Perfil cromatográfico e eletroforético das frações proteicas 

obtidas a partir de PI................................................................... 

 

39 

Figura 10 Perfil eletroforético das proteínas presentes em PL, PI e P4 na 

ausência e na presença de β-Mercaptoetanol............................ 

 

43 

Figura 11 Eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida 12,5% de 

P4........................................................................................ 

 

44 

Figura 12 Espectro de massas nativo deconvoluído (A) e espectro de 

massas de isoformas (B) de P4, obtido por ESI-TOF................. 

 

48 

Figura 13 Detecção de glicoproteínas nas proteínas do látex de 

Calotropis procera utilizando o reagente de Schiff..................... 

 

49 

Figura 14 Perfil cromatográfico da fração P4 por cromatografia de fase 

reversa........................................................................................ 

 

50 

Figura 15 Atividade quitinásica in vitro das proteínas do látex de 

Calotropis procera (PL), seu pico cromatográfico (PI) e a 

subfração P4 (A) e estabilidade da atividade quitinásica de P4 

após tratamento com DTT (B).................................................. 

 

 

 

52 



 xv

Figura 16 Avaliação da atividade quitinásica in vitro de P4 frente a 

variações de temperatura (A) e pH (B)....................................... 

 

52 

Figura 17 Espectros de dicroísmo circular, na região de UV distante, das 

quitinases na forma nativa (A), submetidas a diferentes 

temperaturas (B), tratadas com DTT nas concentrações 3 e 10 

mM (C) e diferentes valores de pH (D)....................................... 

 

 

 

58 

Figura 18 Microscopia de força atômica de P4........................................... 59 

  

CAPÍTULO II 

 

 

Figura 1 Aspectos gerais do inseto Callosobruchus maculatus................ 86 

Figura 2 Avaliação do efeito de P4 sobre o crescimento micelial de 

Fusarium oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides............. 

 

100 

Figura 3 Avaliação do efeito de P4 sobre a germinação de esporos de 

Fusarium oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides............. 

 

101 

Figura 4 Detecção de H2O2 em esporos de Fusarium oxysporum e 

Colletotrichum gloeosporioides induzidos por P4....................... 

 

102 

Figura 5 Efeito de P4 sobre a permeabilidade da membrana plasmática 

de esporos de Fusarium oxysporum e Colletotrichum 

gloeosporioides........................................................................... 

 

 

103 

Figura 6 

 

Efeito do incremento da fração PI de Calotropis procera na 

dieta de Callosobruchus maculatus............................................ 

 

107 

Figura 7 

 

Efeito do incremento da fração PI de Calotropis procera na 

dieta de Callosobruchus maculatus comparado com a fração 

PL............................................................................................... 

 

 

108 

  

CAPÍTULO III 

 

 

Figura 1 Resposta inflamatória de um organismo diante de uma 

infecção....................................................................................... 

 

128 

Figura 2 Efeito das quitinases do látex de Calotropis procera (P4) sobre 

a migração de neutrófilos............................................................ 

 

143 

Figura 3 Efeito dos inibidores da enzima óxido nítrico sintase induzida  



 xvi

(L-NAME e AG) sobre a atividade anti-inflamatória das 

quitinases (P4)............................................................................ 

 

144 

Figura 4 Efeito das quitinases (P4) sobre os níveis de citocinas no 

fluido peritoneal de camundongos em modelo de peritonite 

induzido por carragenina............................................................. 

 

 

146 

Figura 5 Efeito das quitinases (P4) sobre os níveis séricos de citocinas 

de camundongos em modelo de peritonite induzido por 

carragenina................................................................................. 

 

 

147 

 



 xvii 

LISTA DE TABELAS 

 
CAPÍTULO I 

 
Tabela 1 Famílias de proteínas relacionadas à patogênese..................... 4 

Tabela 2 Características de enzimas quitinolíticas pertencentes a 

diferentes famílias das glicosil hidrolases................................... 

 

9 

Tabela 3 Atividade citotóxica em células tumorais após 72h de 

incubação.................................................................................... 

 

41 

Tabela 4 Rendimento de P4, purificado do látex de Calotropis procera.... 42 

Tabela 5 Lista de proteínas identificadas por ESI-QUAD-TOF a partir 

dos spots provenientes de eletroforese bidimensional de P4..... 

 

45 

Tabela 6 Comparação da sequência de aminoácidos NH2-terminal das 

quitinases do látex de Calotropis procera com aquelas 

depositadas no banco de dados do NCBI (Viridiplantae)........... 

 

 

51 

Tabela 7 Avaliação, por espectrometria de massas (ESI-Q-TOF), da 

identidade das frações oriundas da fração PI de Calotropis 

procera, obtidas por cromatografia de troca iônica em coluna 

Mono-Q....................................................................................... 

 

 

 

53 

Tabela 8 Estimativa de elementos da estrutura secundária das 

quitinases do látex de Calotropis procera................................... 

 

56 

  

CAPÍTULO II 

 

 

Tabela 1 Hospedeiros e doenças causadas por fungos 

fitopatogênicos............................................................................ 

 

82 

  

CAPÍTULO III 

 

 

Tabela 1 Avaliação dos parâmetros hematológicos de animais tratados 

com P4 (2 mg/kg, e.v.), ou salina (0,15 M) em ensaio de 

inflamação induzido por carragenina.......................................... 

 

 

150 



 xviii

ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES  

AFM Microscopia de força atômica 

AG Aminoguanidina 

ANOVA Análise de Variância 

BOD Demanda bioquímica de oxigênio 

CD Dicroísmo circular 

C-terminal Carboxi-terminal 

DAB 3,3'-diaminobenzidina 

DL50 Dose letal sobre 50% de uma população 

EC Classificação enzimática 

EDTA Ácido etileno-diamino-tetra-acético 

EPM Erro Padrão da Média 

ESI-Q-TOF Eletrospray - Quadrupolo -Time of fly  

e.v. Endovenosa 

GH Glicosil Hidrolases 

GlcNAc N-acetil-β-D-glucosamina 

IC50 Concentração inibitória, reduz em 50% uma medida biológica 

IL Interleucina 

i.p. Intraperitoneal 

L-NAME NG-nitro-L-arginina-metil-éster 

NH2-terminal Amino-terminal 

MS Mass spectrometry 

MTT 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolium brometo 

NO/NOS Óxido nítrico/ Óxido nítrico sintase 

PL Proteínas do látex de Calotropis procera 

PI Pico I de C. procera – CM-Sepharose 

P4 Pico 4 do PI – Mono-Q 

RPMI Meio Roswell Park Memorial Institute 

SDS Dodecil Sulfato de Sódio 

TFA Ácido trifluoracético 

TNF-α  Fator de Necrose Tumoral alfa 

Tris Tris-hidroxi-amino-metano 

UV Ultravioleta 



 xix

SUMÁRIO 

  

CAPÍTULO I 

 

 

I INTRODUÇÃO.......................................................................... 2 

1.1 Mecanismos envolvidos em defesas de plantas................. 2 

1.2 Proteínas relacionadas à patogênese................................... 3 

1.3 Quitinases................................................................................ 5 

1.3.1 Quitina ..................................................................................... 5 

1.3.2 Características gerais das glicosil hidrolases e 

quitinases................................................................................ 

 

6 

1.3.3 Classificação, estrutura e mecanismo de catálise das 

quitinases................................................................................ 

 

8 

1.3.4 Quitinases de plantas............................................................. 12 

1.4 Látex......................................................................................... 15 

1.4.1 Aspectos gerais...................................................................... 15 

1.4.2 Composição bioquímica do látex.......................................... 17 

1.4.3 Quitinases de látex vegetal.................................................... 17 

1.5 Plantas laticíferas................................................................... 18 

1.5.1 Descrição e características.................................................... 18 

1.5.2 Calotropis procera (Ait.) R.Br................................................ 19 

1.6 Potencial anticâncer de Calotropis procera......................... 20 

II  OBJETIVOS............................................................................. 23 

2.1 Objetivo geral....................................................................... 23 

2.2 Objetivos específicos............................................................. 23 

III  MATERIAIS E MÉTODOS....................................................... 24 

 MATERIAIS.............................................................................. 24 

3.1 Reagentes................................................................................ 24 

3.2 Material vegetal....................................................................... 24 

3.3 Células e manutenção da cultura.......................................... 24 

 MÉTODOS................................................................................ 25 

3.4 Coleta e fracionamento do látex......................................... 25 

3.5 Cromatografia de troca iônica em coluna de CM-  

 



 xx

Sepharose............................................................................. 26 

3.6 Cromatografia de troca iônica em coluna Mono-Q 

acoplada a sistema FPLC....................................................... 

 

27 

3.7 Análise do perfil proteico através de eletroforese 

unidimensional..................................................................... 

 

27 

3.8 Avaliação da citotoxicidade das novas frações obtidas 

sobre células tumorais humanas.......................................... 

 

28 

3.9 Dosagem de proteínas........................................................... 29 

3.10 Determinação da massa molecular aparente e do ponto 

isoelétrico por eletroforese bidimensional.......................... 

 

29 

3.11 Determinação da massa intacta e da sequência de 

peptídeos por Espectrometria de Massas............................ 

 

30 

3.11.1 Seleção e processamento dos spots.................................... 30 

3.11.2 Espectrometria de Massas.....................................................  30 

3.11.3 Pesquisa em Bancos de Dados............................................. 31 

3.12 Detecção e quantificação de Carboidratos.......................... 31 

3.13 Cromatografia de fase reversa........................................... 32 

3.14 Determinação da sequência NH2-terminal............................ 32 

3.15 Atividade quitinolítica............................................................. 33 

3.15.1 Efeito da temperatura sobre a atividade enzimática........... 33 

3.15.2 Efeito do pH sobre a atividade enzimática........................... 33 

3.15.3 Efeito de agentes redutores sobre a atividade enzimática. 34 

3.16 Espectroscopia de dicroísmo circular.................................. 34 

3.16.1 Avaliação da estabilidade térmica........................................ 34 

3.16.2 Estabilidade em diferentes pH............................................... 35 

3.16.3 Influência do DTT na conformação estrutural..................... 35 

3.17 Análise por microscopia de força atômica (AFM)............... 35 

3.18 Análise estatística................................................................... 36 

IV  RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................... 37 

4.1 Purificação e caracterização bioquímica de quitinases 

citotóxicas do látex de Calotropis procera.......................... 

 

37 

4.2 Caracterização enzimática das isoformas de quitinases 

de P4........................................................................................ 

 

51 



 xxi

4.3 Estudos estruturais das quitinases do látex de Calotropis 

procera..................................................................................... 

 

55 

V CONCLUSÃO........................................................................... 60 

VI REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................ 61 

  

CAPÍTULO II 
 

 

I INTRODUÇÃO.......................................................................... 79 

1.1 Pragas agrícolas..................................................................... 79 

1.1.1 Fungos fitopatogênicos......................................................... 80 

1.1.1.1 Fusarium oxysporum................................................................ 83 

1.1.1.2 Colletrotrichum gloeosporioides ............................................... 84 

1.1.2 Insetos fitófagos..................................................................... 85 

1.1.2.1 Callosobruchus maculatus........................................................ 86 

1.2 Estratégias de combate às pragas agrícolas....................... 87 

1.2.1 Calotropis procera como fonte de proteínas na defesa de 

plantas..................................................................................... 

 

88 

II  OBJETIVOS............................................................................. 91 

2.1 Objetivo geral....................................................................... 91 

2.2 Objetivos específicos............................................................. 91 

III  MATERIAIS E MÉTODOS....................................................... 92 

 MATERIAIS.............................................................................. 92 

3.1 Reagentes................................................................................ 92 

3.2 Material vegetal....................................................................... 92 

3.3 Modelos para estudo........................................................... 92 

3.3.1 Fungos..................................................................................... 92 

3.3.2 Insetos..................................................................................... 93 

 MÉTODOS................................................................................ 93 

3.4 Ensaios antifúngicos.............................................................. 93 

3.4.1 Cultivo dos fungos e obtenção das suspensões de 

esporos................................................................................... 

 

93 

3.4.2 Inibição do crescimento micelial.......................................... 94 

3.4.3 Inibição da germinação de esporos...................................... 94 

3.4.4 Efeito das quitinases na indução de estresse oxidativo  



 xxii 

em esporos de Fusarium oxysporum e Colletotrichum 

gloesporioides........................................................................ 

 

95 

3.4.5 Efeito das quitinases sobre a permeabilidade da 

membrana plasmática de Fusarium oxysporum e 

Colletotrichum gloeosporioides............................................ 

 

 

96 

3.5 Bioensaios com Callosobruchus maculatus....................... 96 

3.5.1 Preparo das sementes............................................................ 97 

3.5.2 Efeito das frações do látex no desenvolvimento de 

Callosobruchus maculatus.................................................. 

 

97 

3.6 Análise estatística.................................................................. 98 

IV  RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................... 99 

4.1 Ensaios antifúngicos............................................................. 99 

4.2 Ensaios inseticidas................................................................. 105 

V CONCLUSÃO....................................................................... 111 

VI REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................ 112 

  

CAPÍTULO III 
 

 

I INTRODUÇÃO.......................................................................... 124 

1.1 A resposta inflamatória.......................................................... 124 

1.1.1 Aspectos gerais.................................................................. 124 

1.1.2 Eventos vasculares............................................................... 125 

1.1.3 Eventos celulares................................................................... 126 

1.1.4 Mediadores químicos envolvidos na resposta 

inflamatória......................................................................... 

 

127 

1.1.4.1 Óxido nítrico.......................................................................... 128 

1.1.4.2 Citocinas................................................................................ 130 

1.2 Potencial anti-inflamatório da planta Calotropis procera... 132 

II  OBJETIVOS............................................................................. 136 

2.1 Objetivo geral....................................................................... 136 

2.2 Objetivos específicos............................................................. 136 

III  MATERIAIS E MÉTODOS....................................................... 137 

 MATERIAIS.............................................................................. 137 

3.1 Reagentes................................................................................ 137 



 xxiii

3.2 Material vegetal....................................................................... 137 

3.3 Animais.................................................................................... 137 

 MÉTODOS................................................................................ 138 

3.4 Ensaios biológicos.............................................................. 138 

3.4.1 Avaliação da atividade anti-inflamatória de quitinases do 

látex de C. procera.................................................................. 

 

138 

3.4.2 Efeito de bloqueadores da síntese de óxido nítrico sobre 

a migração de neutrófilos...................................................... 

 

139 

3.4.3 Dosagem de citocinas no plasma e fluido peritoneal......... 139 

3.4.4 Hemograma............................................................................. 140 

3.5 Análise estatística.................................................................. 141 

IV  RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................... 142 

4.1 Efeito anti-inflamatório das quitinases do látex de 

Calotropis procera.................................................................. 

 

142 

V CONCLUSÃO....................................................................... 151 

VI REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................ 152 

 

 



Viana, C. A., 2015. Caracterização bioquímica e atividades biológicas de ...                         Introdução 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Purificação e caracterização 

bioquímica de quitinases do látex 

de Calotropis procera



Viana, C. A., 2015. Caracterização bioquímica e atividades biológicas de ...                         Introdução 

 2

 

 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Mecanismos envolvidos em defesas de plantas 

 

 As plantas estão constantemente expostas a diversos desafios ambientais, 

como oscilações drásticas de temperatura, umidade, radiação solar e ataque de 

pragas ou patógenos. Contudo, por serem organismos sésseis e incapazes de 

escapar fisicamente destas agressões, desenvolveram complexas e sofisticadas 

estratégias para percepção destes estresses e se tornaram capazes de modular 

uma resposta adaptativa de defesa apropriada para cada situação (DANGL; JONES, 

2001). 

 Por outro lado, pragas e patógenos de plantas também estão continuamente 

desenvolvendo maneiras de burlar estes mecanismos de defesa, tornando esta luta 

coevolucionária uma das interações mais extraordinárias conhecidas pela biologia 

(TAYLOR, 1998; BRUCE, 2015).   

 Para se defender de patógenos e predadores, as plantas contam com um 

arsenal de barreiras naturais físicas e químicas. Essa primeira linha de defesa é 

conhecida como resistência constitutiva, representada por estruturas como pelos, 

tricomas, parede celular, espinhos, cutículas, ceras, dentre outras, além de 

moléculas como metabólitos secundários, inibidores de proteases, quitinases e β-1,3 

glucanases que estão presentes na tentativa de impedir ou reduzir a herbivoria ou 

infecção (BOWLES, 1990; TALARCZYK; HENNIG, 2001; LEQUEU et al., 2003; 

MEDEIROS; FERREIRA; DIANESE, 2003).  

Além destas barreiras estruturais e moleculares primárias, as plantas também 

possuem uma linha de defesa induzida, onde substâncias que estão ausentes, ou 

presentes em baixas concentrações, antes da infecção são ativadas em resposta à 

presença do patógeno ou produzidas a partir de um precursor remoto (GARCION; 

LAMOTTE; MÉTRAUX, 2007). Quando a planta sofre um dano, os receptores que 

estão presentes na planta (PRRs – receptores de reconhecimento de padrões) são 

expostos após a injúria, estes reconhecem padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs) e desencadeiam cascatas de eventos bioquímicos que levam a 
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expressão de proteínas relacionadas à patogênese (PR-proteínas), espécies 

reativas de oxigênio, hormônios, dentre outras moléculas que irão atuar 

efetivamente na defesa contra aquele agente agressor (JONES; DANGL, 2006). 

Fatores constitutivos físicos e químicos presentes em plantas podem ser 

suficientes para prevenir a colonização de tecidos vegetais por fitopatógenos. 

Contudo, se a penetração ocorrer, o sistema de defesa induzido é ativado. Em linhas 

gerais, o que ocorre é a rápida geração de espécies reativas de oxigênio, alterações 

na parede celular, síntese de metabólitos de baixo peso molecular como as 

fitoalexinas, produção de proteínas relacionadas à defesa e uma resposta de 

hipersensibilidade seguida por morte celular programada. Coletivamente, esses 

sistemas primeiro inibem e depois impedem o potencial colonizador (SHEWRY; 

LUCAS, 1997; SAVATIN et al., 2014). 

 

1.2 Proteínas relacionadas à patogênese  

 

 A infecção de plantas por fungos, bactérias e vírus, dentre outros 

microrganismos, conduz a diversas respostas de defesa, dentre elas umas das mais 

eficientes é a reação de hipersensibilidade, onde há a indução da produção de 

várias proteínas de defesa codificadas por genes da planta (GRAHAM; GRAHAM, 

1991; PASCHOLATI; LEITE, 1995). Essas proteínas incluem: proteínas estruturais – 

que são incorporadas à matriz extracelular, na tentativa de confinar o patógeno 

(como por exemplo, glicoproteínas ricas em hidroxiprolina e glicina e enzimas 

envolvidas na lignificação) e proteínas relacionadas à patogênese (PR-proteínas), 

responsáveis pelas maiores mudanças quantitativas nos teores de proteína solúvel 

detectadas durante as respostas de defesa (STINTZI et al., 1993; SELS et al., 2008). 

Essas PR-proteínas foram observadas pela primeira vez no início da década 

de 70, em folhas de fumo Samsun NN, que exibiram reação de hipersensibilidade ao 

vírus do mosaico (TMV) (VANLOON; VANKAMMEN, 1970). Como conceito geral, 

pode-se dizer que as PR-proteínas são induzíveis no hospedeiro em resposta à 

infecção por um patógeno ou por estímulos abióticos (STINTZI et al., 1993; SELS et 

al., 2008).  

As PR-proteínas apresentam propriedades físico-químicas típicas, que as 

distinguem das demais proteínas encontradas em plantas, como por exemplo: 

apresentam estabilidade em pH baixos, em torno de 2,8 (a maioria das proteínas de 
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plantas precipitaria nesta condição) e em temperaturas elevadas (em torno de 60-70 

°C); são resistentes à ação de enzimas proteolíticas; geralmente apresentam-se 

como monômeros, com massa molecular variando entre 8 e 50 kDa; podem estar 

localizadas no vacúolo, parede celular e/ou apoplasto (STINTZI et al., 1993; SELS et 

al., 2008). 

Atualmente são conhecidas 17 famílias de PR-proteínas em vegetais, com as 

mais diferenciadas funções (TABELA 1) (GORJANOVIC, 2009).  

 

Tabela 1 – Famílias de proteínas relacionadas à patogênese 

Família Propriedades 

PR-1 Antifúngica 

PR-2 Β-1,3 glucanase (enzimas) 

PR-3 Quitinase I-II, IV (enzimas) 

PR-4 Quitinase I-II (enzimas) 

PR-5 Osmotina 

PR-6 Inibidores de proteases 

PR-7 Endoproteinases (enzimas) 

PR-8 Quitinase III (enzimas) 

PR-9 Peroxidases (enzimas) 

PR-10 Proteínas semelhantes à ribonuclease 

PR-11 Quitinase V (enzimas) 

PR-12 Defensinas 

PR-13 Tioninas 

PR-14 Proteínas relacionadas com o transporte de lipídeos 

PR-15 Oxalato oxidases (enzimas) 

PR-16 Proteínas semelhantes à oxalato oxidases 

PR-17 Desconhecida 

Fonte: Adaptado de Gorjanovic (2009).  

As PR-proteínas podem atuar na resistência de plantas contra fitopatógenos 

de forma direta ou indireta. Como ação direta, podemos citar a inibição do 

crescimento do patógeno ou da germinação de esporos, representando uma 

concepção simplificada da defesa de plantas contra a entrada de agentes 

patogênicos. Contudo, em sua maioria, PR-proteínas possuem uma maior 

importância na ação indireta, ou seja, no processo de indução de resistência, como 

por exemplo, na ação preventiva contra penetração de patógenos, por ação 

oxidativa de componentes da parede celular vegetal por meio de peroxidases (PR-
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9), ou envolvimento na transdução de sinais durante a interação patógeno-

hospedeiro, como na ação de oxalato oxidases (PR-15) e de proteínas não 

específicas relacionadas com o transporte de lipídios (PR-14) (GORJANOVIC, 

2009).   

Um número pequeno de famílias das PR-proteínas possui atividade 

enzimática como é o observado para glucanases (PR-2), quitinases (PR-3, PR-4, 

PR-8, PR-11), peroxidases (PR-9) e ribonucleases (PR-10), ou ação inibitória pela 

atividade de inibidores enzimáticos (PR-6) (GORJANOVIC, 2009). 

As PR-proteínas exibem uma diversidade de mecanismos de ação sobre 

fitopatógenos, mecanismos estes baseados em atividades hidrolíticas sobre a 

parede celular, toxicidade direta, permeabilização da membrana plasmática, 

sinalização no processo de defesa ou inibição, por exemplo, de enzimas do trato 

digestório de insetos (GORJANOVIC, 2009). 

 

1.3 Quitinases 

 

1.3.1 Quitina  

  

 A quitina é um biopolímero de carboidratos, composto por resíduos de N-

acetil-β-D-glucosamina (2-acetamido-2-desoxi-β-D-glucopiranose; GlcNAc) unidos 

por ligações O-glicosídicas β-(1,4), linear e insolúvel (FIGURA 1).  É o segundo 

polissacarídeo mais abundante na natureza depois da celulose, sendo o principal 

componente estrutural da parede celular de fungos e de algumas algas, do 

exoesqueleto de insetos, da carapaça dos crustáceos, das conchas de moluscos, 

dos ovos de nematoides e estando presente também na matriz peritrófica, que é 

formada por uma camada de quitina e glicoproteínas que reveste o intestino da 

maioria dos invertebrados (LEHANE; WU; LEHANE, 1997; HEGEDUS et al., 2009).  

Na natureza, a quitina ocorre em três formas cristalinas diferentes: α, β e γ. A 

α-quitina é a forma dominante e é composta por cadeias lineares de GlcNAc 

dispostas de forma antiparalela e a β-quitina apresenta as cadeias de GlcNAc 

dispostas de forma paralela. Já na forma γ-quitina, há uma formação mista entre 

cadeias paralelas e antiparalelas de GlcNAc. Esses três tipos de quitina diferem 

principalmente no grau de hidratação, no tamanho da célula unitária e no número de 
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cadeias de quitina por célula unitária (SIKORSKI; HORI; WADA, 2009; NISHIYAMA; 

NOISHIKI; WADA, 2011). 

 

Figura 1 – Estrutura química da quitina 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Borgognoni, Polakiewicz e Pitombo (2006). 

 

1.3.2 Características gerais das glicosil hidrolases e quitinases  

 

 As glicosil hidrolases (GHs), também conhecidas como carboidrases ou 

glicosidases (EC 3.2.1.-), constituem um grupo diverso de enzimas amplamente 

distribuídas na natureza, capazes de catalisar a hidrólise de ligações glicosídicas 

entre dois ou mais carboidratos ou entre um carboidrato e outro composto de 

natureza distinta (HENRISSAT, 1998). A classificação das famílias das glicosil 

hidrolases é baseada na homologia de sequências. Atualmente existem 125 famílias 

de GHs (GH1-GH130) e uma lista continuamente atualizada dessas famílias está 

disponível através do banco de dados CAZy (Carbohydrate-active enzymes 

database; http://www.cazy.org) (CANTAREL et al., 2009).  

 Na maioria dos casos, a hidrólise da ligação glicosídica é catalisada por dois 

resíduos de aminoácidos da enzima: um ácido geral (doador de prótons) e um 

nucleófilo/base (DAVIES; HENRISSAT, 1995). Dependendo da posição espacial 

desses resíduos catalíticos, a hidrólise ocorre por meio de retenção total ou inversão 

total da configuração anomérica. Em alguns casos, o nucleófilo catalítico não é 

suportado pela enzima e é substituído por um grupo acetoamido em C-2 do 

substrato (TERWISSCHA van SCHELTINGA et al., 1995). 

 Quitinases (EC 3.2.1.14) são enzimas capazes de hidrolisar quitina. Enzimas 

quitinolíticas são produzidas por uma ampla variedade de organismos incluindo 

Quitina 
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bactérias, fungos, insetos, plantas e animais e apresentam diferentes finalidades no 

organismo como nutrição, morfogênese e defesa contra patógenos que possuem 

quitina em sua composição (ADRANGI et al., 2010).  

 Dependendo do organismo de origem, estas enzimas podem apresentar 

diferentes funções (COHEN-KUPIEC; CHET, 1998). As quitinases bacterianas estão 

principalmente envolvidas em processos de nutrição - que degradam quitina e 

liberam carbono e nitrogênio para as células. Em fungos, estas enzimas participam 

na morfogênese - remodelação da estrutura da parede celular e divisão das células 

filhas e também em alguns processos de patogênese. Atividade quitinolítica também 

foi encontrada em vírus, peixes, anfíbios, mamíferos e plantas, apesar de a quitina 

não estar presente nestes organismos. Nos animais e plantas, as quitinases 

desempenham um papel importante na defesa do organismo contra ataques 

patogênicos, atuando também em processos de crescimento e desenvolvimento 

(ADRANGI; FARAMARZI, 2013).  

A presença de diferentes quitinases em um mesmo organismo tem sido 

frequentemente reportada. A transferência lateral de genes, duplicação de genes e 

modificações pós-traducionais colaboram para isso. O funcionamento dessas várias 

quitinases em conjunto, em um mesmo organismo, favorece para uma maior 

eficiência da digestão das diferentes formas nas quais a quitina está presente no 

meio ambiente (PATIL; GHORMADE; DESHPANDE, 2000).  

Muitos dos organismos que expressam enzimas quitinolíticas apresentam 

vários genes que as codificam. Por exemplo, a maioria dos fungos filamentosos 

apresenta entre 10 a 20 genes diferentes que expressam enzimas quitinolíticas, 

enquanto que em espécies parasitas de fungos este número de genes pode subir 

para 30 ou mais (HARTL; ZACH; SEIDL-SEIBOTH, 2012). Plantas também possuem 

uma grande quantidade de genes que expressam estas enzimas (HOSSAIN et al., 

2010). Entretanto, nem todos os genes codificam enzimas ativas. Muitos organismos 

como plantas, invertebrados e vertebrados expressam genes que codificam as 

chamadas chitinase-like lectins (quito-lectinas) que, apesar de se ligarem a quitina, 

são desprovidas de atividade quitinolítica, devido a substituições em seus resíduos 

do sítio ativo (ARAKANE; MUTHUKRISHNAN, 2010; HOSSAIN et al., 2010; VEGA; 

KALKUM, 2012). 

Devido à sua presença generalizada dentre os seres vivos e a diversidade de 

funções biológicas, o interesse pelas quitinases é crescente em várias aplicações 
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biotecnológicas. Uma aplicação interessante de quitinases é para a bioconversão de 

quitina, um material biológico barato e que constitui uma imensa parte do lixo 

marinho, em produtos farmacológicos ativos como N-acetilglucosamina e 

quitooligossacarídeos. Contudo, elas podem ser usadas também no isolamento de 

protoplastos de fungos filamentosos, na estimativa de biomassa fúngica, no 

desenvolvimento de cultura de células, biocontrole de patógenos de plantas, na 

produção de polissacarídeos artificiais, dentre outras inúmeras aplicações (LI; 

HUANG; WANG, 2008; ADRANGI et al., 2010; ORTIZ-RODRIGUEZ et al., 2010; 

TAJDINI et al., 2010; ZAKARIASSEN et al., 2011; JAMIALAHMADI et al., 2011; LU 

et al., 2012).  

 

1.3.3 Classificação, estrutura e mecanismo de catálise das quitinases 

 

Baseado no mecanismo de ação catalítico, Sahai e Manocha (1993) 

sugeriram uma nomenclatura que classifica enzimas quitinolíticas em duas 

categorias: endoquitinases (EC 3.2.1.14) e exoquitinases, que ainda podem ser 

divididas em quitobiosidases (EC 3.2.1.29) e β-N-acetilhexosaminidases (3.2.1.52) 
(ADRANGI et al., 2010).  

Endoquitinases (EC 3.2.1.14) são definidas como enzimas que catalisam a 

hidrólise randômica de ligações β-1,4 de GlcNAc em sítios internos ao longo de todo 

o comprimento das microfibrilas de quitina. Os produtos da reação são multímeros 

solúveis de GlcNAc, de baixa massa molecular, como quitotetraose, quitotriose e 

diacetilquitobiose. Exoquitinases, que são divididas em dois subgrupos: 

quitobiosidades ou quitina-1,4-β-quitobiosidases (EC 3.2.1.29), que catalisam a 

liberação progressiva de unidades de diacetilquitobiose a partir da ponta não 

redutora da quitina, onde monossacarídeos e oligossacarídeos não são formados; e 

β-N-acetilhexosaminidases (EC 3.2.1.52), uma enzima quitinolítica que também atua 

em cortes de extremidades em diacetilquitobiose e muitos análogos de quitina, 

incluindo quitotriose e quitotetraose, resultando em monômeros de GlcNAc. Essa 

definição inclui, inerentemente, a atividade da quitobiase que hidrolisa 

especificamente diacetilquitobiose, formando monômeros de GlcNAc (CHERNIN et 

al., 1998; KHOUSHAB; YAMABHAI, 2010). 

Em linhas gerais, o catabolismo da quitina ocorre em duas etapas. Primeiro 

ocorre a clivagem de um polímero de quitina por endoquitinases ou exoquitinases, 
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liberando oligossacarídeos de quitina e depois esses oligossacarídeos formados são 

clivados por quitobiases, liberando monômeros de β-N-acetilglucosamina (YANG et 

al., 2008). 

As quitinases ocorrem nas famílias 3, 18, 19, 20, 23, 48 e 84 das glicosil 

hidrolases (GH) (ADRANGI; FARAMARZI, 2013) (TABELA 2). 

 
 
Tabela 2 – Características de enzimas quitinolíticas pertencentes a diferentes famílias 
das glicosil hidrolases 
 

Família Mecanismo catalítico Doador de prótons 
Base/ 

Nucleófilo 
Estrutura 

GH 3 Retenção Glu Asp (β/α)8 + (α/β)6 

GH 18 Retenção Glu Grupo acetoamido (β/α)8 

GH 19 Inversão Glu Glu/Asp α + β 

GH 20 Retenção Glu Grupo acetoamido (β/α)8 

GH 23 Inversão Glu Não conhecido α + β 

GH 48 Inversão Glu Não conhecido (α/α)6 

GH 84 Retenção Asp Grupo acetoamido (β/α)8 

Fonte: Adaptado de Adrangi e Faramarzi (2013). 

  

 As quitinases, cujas estruturas primárias são conhecidas, pertencem às 

famílias GH18 e GH19. A família GH18 é evolutivamente diversa compreendendo 

quitinases de arquéias, bactérias, fungos, vírus, animais e plantas. Essa família 

também inclui endo-β-N-acetilglucosaminidases (EC 3.2.1.96) e outras proteínas 

como inibidores de xilanase, concanavalina B e narbonina, que são quitinases 

inativas (não catalíticas) (HENNIG et al., 1995; PAYAN et al., 2003; DURAND et al., 

2005). A família GH19 contém lisozimas (EC 3.2.1.17) e quitinases de plantas, de 

nematódeos e algumas quitinases bacterianas (WATANABE et al., 1999, 

KASPRZEWSKA, 2003; KAWASE et al., 2006).  

A aquisição de genes de quitinases da família 19 em bactérias provavelmente 

ocorreu por transição horizontal dos genes de plantas para Streptomyces, 

Aeromonas e Bacillus, pois a estrutura central das quitinases de plantas e bactérias 

é conservada (WATANABE et al., 1999; PRAKASH et al., 2010). 

 Por outro lado, é provável que as quitinases das famílias GH18 e GH19 

tenham evoluído de ancestrais diferentes, pois além de não compartilharem 

similaridade em suas sequencias de aminoácidos, possuem estruturas 

tridimensionais e mecanismos enzimáticos diferentes. As quitinases da família GH18 
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possuem um domínio catalítico caracterizado por um barril (β/α)8, formado por 8 α-

hélices e 8 fitas-β e domínios não catalíticos de ligação à quitina (BANNER et al., 

1975), enquanto que as quitinases da família GH19 possuem domínios ricos em α-

hélices e uma estrutura semelhante àquelas encontradas em quitosanases e 

lisozimas (FIGURA 2) (CHUANG; LIN; LIN, 2008).  

 

Figura 2 - Estrutura tridimensional de enzimas representativas das famílias GH18 e 
GH19 
 

 

 

 

  

 

 

  
 
Fonte: Adaptado de Humphrey, Dalke e Schulten, (1996). (A) Uma quitinase de Aspergillus 
fumigatus pertencente à família GH18, mostrando um domínio do tipo barril formado por 8 
fitas β e 8 α-hélices (PDB ID: 2XVP). (B) Uma quitinase de Carica papaya representativa da 
família GH19 apresentando uma estrutura rica em α-hélices (PDB ID: 3CQL). 
 

O mecanismo de catálise das quitinases da família GH18 envolve a retenção 

da configuração anomérica do substrato, ocorrendo um mecanismo de duplo 

deslocamento. O grupo carboxila de um resíduo da enzima protona o oxigênio da 

ligação glicosídica, depois o grupo acetoamido do próprio substrato realiza um 

ataque nucleofílico formando um íon oxazolinium intermediário (HENRISSAT; 

BAIROCH, 1993; SASAKI et al., 2002). Já as quitinases da família GH19 invertem a 

configuração anomérica do resíduo de GIcNAc hidrolisado, envolvendo uma única 

substituição nucleofílica pela molécula de água. São dois resíduos catalíticos com 

grupos carboxílicos, um protona o oxigênio da ligação glicosídica e o outro ativa a 

molécula de água (HENRISSAT; BAIROCH, 1993) (FIGURA 3). 
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Figura 3 – Mecanismo de hidrólise de quitinases das famílias GH18 e GH19  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Brameld e Goddard (1998). A) Mecanismo de hidrólise por duplo 
deslocamento proposto para a família GH18. A protonação de um resíduo GlcNAc conduz a 
um intermediário oxazolina, o qual pode ser hidrolisado para formar um produto com 
retenção da configuração anomérica. (B) Mecanismo de hidrólise de deslocamento único 
proposto para a família GH19. Dois resíduos de ácidos são necessários no sítio ativo e o 
produto de hidrólise tem inversão da configuração anomérica. 

 

Com base na similaridade da sequencia de aminoácidos de quitinases 

oriundas de diferentes organismos, cinco classes de quitinases têm sido propostas, 

dentro das duas famílias GH18 e GH19. Essas classes são diferenciadas pela 

sequencia N-terminal, pI, localização da enzima, peptídeo sinal e indutores (PATIL; 

GHORMADE; DESHPANDE, 2000).  

Quitinases das classes I, II e IV são de origem vegetal e compõem a família 

19 das glicosil hidrolases. Essas quitinases compartilham um domínio catalítico 

homólogo, além do peptídeo sinal encontrado em todas elas. As quitinases da 

classe I possuem um domínio amino-terminal de ligação à quitina rico em cisteínas, 

que é ligado ao domínio catalítico na região C-terminal por cerca de 10 a 20 

resíduos de aminoácidos ricos em glicina/prolina. O domínio rico em cisteína é 

importante para a ligação à quitina, mas não para a atividade catalítica. A maioria 

das quitinases de classe I possui um peptídeo sinal na região carboxi-terminal que é 

essencial para o direcionamento ao vacúolo da célula vegetal. As quitinases de 

A 

B 

Mecanismo de Retenção – Duplo deslocamento 

Mecanismo de Inversão – Único deslocamento 

Oxazolina 

Oxocarbono 
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classe II, encontradas principalmente em dicotiledôneas, caracterizam-se pelo 

domínio catalítico homólogo ao da classe I e pela ausência do domínio rico em 

cisteínas e do peptídeo sinal, indicando que essas quitinases não se ligam a quitina. 

Quitinases de classe IV, também encontradas majoritariamente em dicotiledôneas, 

compreendem um grupo de quitinases extracelulares que compartilham uma 

identidade de sequencia de 41-47% com quitinases de classe I no domínio catalítico 

e também contêm regiões ricas em cisteínas, com semelhantes domínios de ligação, 

no entanto, quitinases classe IV são menores devido a deleções em ambos os 

domínios (COHEN-KUPIEC; CHET, 1998).  

As quitinases da classe III são principalmente de plantas e fungos e 

juntamente com as quitinases de classe V formam a família 18 das glicosil 

hidrolases. Estas quitinases não apresentam homologia com as quitinases das 

classes I, II e IV, contudo apresentam sequencias similares às quitinases de fungos 

e bactérias (FUNKHOUSER; ARONSON, 2007; SEIDL, 2008). A classe V é 

principalmente composta de quitinases bacterianas, entretanto, duas proteínas da 

classe V com atividade endoquitinásica, assemelhando-se a quitinases bacterianas, 

foram isoladas de tabaco (COHEN-KUPIEC; CHET, 1998). 

 

1.3.4 Quitinases de plantas 

 

A interação entre plantas e patógenos induz uma variedade de mecanismos 

de defesa, como por exemplo a indução da expressão de proteínas relacionadas a 

patogênese (PR-proteínas) (STINTZI et al., 1993; SELS et al., 2008). Quitinases 

compreendem uma importante parte das PR-proteínas, que são proteínas capazes 

de induzir resistência local ou sistêmica em resposta ao ataque de fungos e outros 

fitopatógenos (EDREVA, 2005; SELS et al., 2008; EBRAHIM; USHA; SINGH, 2011; 

LI; YI, 2012). 

Quitinases de plantas são um grupo estruturalmente diverso no que diz 

respeito às suas propriedades físicas, atividade enzimática, especificidade por 

substrato e localização, sendo divididas em 5 classes (I-V) com base na sequência 

de aminoácidos e estando presentes nas duas famílias das glicosil hidrolases (GH 

18 e 19), como já citado anteriormente (BRUNNER et al., 1998; KASPRZEWSKA, 

2003). 
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As propriedades bioquímicas gerais de quitinases de muitas plantas foram 

descritas por Bol e colaboradores (1990). Em comparação com as quitinases de 

fungos, a maioria das quitinases de plantas são endoquitinases e apresentam massa 

molecular entre 26 e 43 kDa, podendo ter natureza ácida ou básica (SAHAI; 

MANOCHA, 1993, SHAKBAZAU; KARTEL, 2008). A maioria das quitinases de 

classe Ib, III e V são básicas, apresentando um elevado pI e estão localizadas nos 

vacúolos. As quitinases ácidas pertencem às classes Ia, II, e IV e são secretadas 

para o espaço apoplástico (ARIE et al., 2000). 

A classe I de quitinases é dividida nas subclasses Ia e Ib que incluem 

quitinases ácidas e básicas, respectivamente. As enzimas desta classe são 

características de plantas e são expressas constitutivamente nos tecidos florais e 

raízes. A sua expressão é aumentada de acordo com a idade da planta 

(KASPRZEWSKA, 2003, FERREIRA et al., 2007). 

A maioria das plantas expressa, de forma constitutiva, níveis relativamente 

baixos de quitinases e só produz níveis mais elevados desta enzima quando 

submetida a ataques por fitopatógenos.  Esta expressão pode ser sistêmica ou local, 

dependendo do patógeno, da virulência ou da classe de quitinase (DAHIYA; 

TEWARI; HOONDA, 2006). Ademais, danos provocados por fungos ou injúrias 

causadas por insetos provocam a liberação de uma variedade de hormônios, tais 

como etileno e ácido salicílico, que estimulam a produção de quitinases (DERCKEL 

et al., 1996; GIANNIKIS et al., 1998).  

Além dos fatores descritos acima, a transcrição de genes de quitinase ou o 

aumento na atividade enzimática podem ser induzidos por outros estímulos externos 

como a exposição da planta à seca ou ao frio, exposição ao gás ozônio, a metais 

pesados, excesso de salinidade e luz UV (HAMEL; BELLEMARE, 1995; HANFREY; 

FIFE; BUCHANAN-WOLLASTON, 1996; COHEN-KUPIEC; CHET, 1998). 

As quitinases podem estar envolvidas na inibição direta do crescimento do 

fungo e/ou na liberação de elicitores relacionados com a defesa. Além da função 

relacionada a mecanismos de defesa, acredita-se que essas enzimas possam 

desempenhar diversos outros papéis, como a regulação de processos de 

crescimento e desenvolvimento em plantas, resistência à pressão osmótica e 

também apresentam envolvimento no processo de amadurecimento de frutos 

induzido por etileno (DE JONG et al., 1992, 1993; COHEN-KUPIEC; CHET, 1998; 
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KASPRZEWSKA, 2003; BOWMAN; FREE, 2006; DAHIYA; TEWARI; HOONDA, 

2006). 

As quitinases de plantas também apresentam diversas outras funções 

fisiológicas que não estão diretamente relacionadas com a sua atividade hidrolítica. 

Por exemplo, algumas quitinases vegetais mostraram a capacidade de se ligar a 

cristais de gelo proporcionando, à planta, frio ou tolerância ao congelamento 

(HASSAS-ROUDSARI; GOFF, 2012). Elas interagem com os cristais, 

provavelmente, através de uma superfície de ligação composta de aminoácidos 

localizados fora do sítio ativo da enzima (YAISH et al., 2006). Também tem sido 

mostrado que quitinases podem agir como proteínas de armazenamento de cálcio 

(YANG et al., 2011). 

Considerando o importante papel das quitinases na defesa de plantas, vários 

estudos têm sido realizados para produção de plantas transgênicas que expressem 

várias quitinases ou uma combinação de quitinases e outras PR-proteínas, na 

tentativa de aumentar a sua resistência contra patógenos. Muitos resultados 

promissores foram obtidos (AL AHMADI et al., 2008; AMIAN et al., 2011; RAMANA 

RAO et al., 2011).  

Lawrence e colaboradores (2006) caracterizaram uma quitinase de álamo 

(WIN6), a qual é induzida em folhas de álamo em resposta à herbivoria. Esta 

quitinase, quando expressa em folhas de tomate, foi capaz de inibir o crescimento 

de um inseto Coleoptera (Leptinotarsa decemlineata) (LAWRENCE; NOVAK, 2006). 

Uma proteína encontrada em látex de amoreira, que apresentou forte atividade 

quitinásica, mostrou toxicidade contra as larvas de D. melanogaster (Diptera) 

(KITAJIMA et al., 2010). No entanto, ainda não está claro se as atividades de defesa 

destas quitinases foram provenientes das ''atividades quitinásicas'' ou das 

''quitinases'', pois ambas, WIN6 e a quitinase do látex da amoreira, possuem os 

domínios catalíticos para atividades quitinásica e o domínio de ligação à quitina do 

tipo heveínico e ambos domínios se mostraram tóxicos (DAVIS et al., 1991; VAN 

DAMME et al., 1998; KITAJIMA et al., 2010). 
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1.4 Látex 

 

1.4.1 Aspectos gerais 

 

De forma geral, o látex pode ser descrito como um líquido, geralmente de 

aspecto leitoso, armazenado sob pressão em células especializadas denominadas 

laticíferos e é exsudado de plantas quando estas sofrem algum tipo de injúria, seja 

por dano mecânico ou por herbivoria (KONNO, 2011). Após sofrer uma lesão, a 

planta exsuda o látex protegendo a área injuriada contra a invasão de patógenos. O 

látex também possui uma propriedade colante, podendo aprisionar alguns insetos 

(MOURSY, 1997).  

Nas plantas, o látex está presente em células ou fileiras de células 

especializadas, chamados laticíferos. Estudos anatômicos dos laticíferos 

demonstraram que estes são preenchidos pelo látex desde suas porções mais 

jovens e que o próprio protoplasto da célula laticífera compõe esta substância. Estas 

células, quando maduras, aparentemente permanecem vivas e com a secreção em 

seu interior, que somente será liberada para o meio extracelular se a planta for 

injuriada. Ao seccionar um órgão, imediatamente inicia o extravasamento de látex 

dos laticíferos interconectados que, em pouco tempo, coagula e sela o órgão 

injuriado (FIGURA 4) (HAGEL; YEUNG; FACCHINI, 2008).  

 
Figura 4 - Representação esquemática do extravasamento do látex devido à injúria 
foliar 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Adaptado de Agrawal e Konno (2009). 
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Os laticíferos podem ser classificados, de acordo com os seus aspectos 

anatômicos em articulados e não articulados. Os articulados consistem de cadeias 

longitudinais de muitas células interconectadas, nas quais as paredes celulares, que 

separam as células individuais, permanecem intactas, enquanto os laticíferos não 

articulados surgem de uma simples célula alongada, que cresce nos espaços 

intercelulares, eventualmente se ramificando nos tecidos das plantas de um modo 

similar às hifas de fungos (FIGURA 5) (KEKWICK, 2001). 

 
Figura 5 - Representação esquemática e anatomia de laticíferos não-articulados e 
articulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os laticíferos estão distribuídos em várias partes da planta como em raízes, 

caules, pecíolos e folhas. Nas folhas, os laticíferos estão associados principalmente 

com nervuras. A extração de látex de Hevea brasiliensis ocorre através de incisões 

realizadas em seu tronco, mas o processo de coleta não é igual para todas as 

plantas. Por exemplo, o látex de Calotropis procera é coletado a partir de 

extremidades foliares, enquanto que em Plumeria rubra este fluido é abundante 

Fonte: Adaptado de Hagel, Yeung e Facchini (2008). Cortes longitudinais do caule de 
Nerium oleander (não-articulado) e Papaver somniferum (articulado). O canal laticífero 
está indicado pelo asterisco vermelho. As barras representam 60 µm.  

         Não-articulado       Articulado 
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apenas nas extremidades dos seus galhos, não sendo possível coletar látex a partir 

de sua porção lenhosa (FREITAS et al., 2007; 2010). 

 

1.4.2 Composição bioquímica do látex 

 

Além de polímeros de isopreno, que ocorre em grandes proporções no látex 

(BUSHMAN et al., 2006), este fluido também contém uma grande diversidade de 

metabólitos secundários, tais como alcalóides (KONNO et al., 2006), terpenóides 

(SESSA et al., 2000), cardenolídeos (RASMANN; JOHNSON;  AGRAWAL, 2009) e 

compostos fenólicos (SNOOK; DATA; KAYS, 1994), bem como uma variedade de 

proteínas como proteases (FREITAS et al., 2007; KYNDT et al., 2007; RAMOS et al., 

2013), inibidores de proteases (RAMOS et al., 2010; 2015; PEREIRA et al., 2010), 

quitinases (FREITAS et al., 2007; KITAJIMA et al., 2010; SUKPRASIRT; 

WITITSUWANNAKUL, 2014), lectinas (LYNN; CLEVETTE-RADFORD, 1986), 

oxidases (PATEL et al., 2008) e fosfatases (LYNN; CLEVETTE-RADFORD, 1987a).  

Até recentemente, o papel destes metabólitos eram desconhecidos na maioria 

dos casos, mas descobertas recentes sugerem que muitos deles têm papéis na 

defesa contra herbivoria e patogênese (KONNO, 2011). Por ser o látex o exsudado 

citoplasmático das células laticíferas, o soro também é constituído de componentes 

celulares como núcleos, mitocôndrias e ribossomos (LYNN; CLEVETTE-RADFORD, 

1986). 

 

1.4.3 Quitinases de látex vegetal 

 

Uma vez que a quitina é um componente estrutural importante de insetos e 

fungos e quitinases provenientes de insetos apresentaram efeitos tóxicos sobre 

outros insetos quando ingeridos (KRAMER; MUTHUKRISHNAN, 1997; KABIR et al., 

2006), é possível levantar a hipótese de que as quitinases de látex também 

apresentem funções de defesa.  

Quitinases são amplamente encontradas em látex de várias famílias de 

plantas, incluindo Caricaceae, Moraceae, Apocynaceae, e Euphorbiaceae 

(HOWARD; GLAZER, 1969; GLAZER et al., 1969; LYNN; CLEVETTE-RADFORD, 

1987b; RAMOS et al., 2007; KITAJIMA et al., 2010). A expressão de quitinase no 

látex de F. carica (Moraceae) e Carica papaya (Caricaceae) foi aumentada em 
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resposta a ferimentos ou quando tratadas com ácido jasmônico (um hormônio 

vegetal envolvido na indução de respostas de defesa contra herbívoros), o que 

evidencia o papel de defesa destas enzimas na planta (KIM et al., 2003; AZARKAN 

et al., 2004). 

A indução da expressão de quitinases em látex tem sido descrita por ser de 

10 a 20 vezes maior que em outras partes da planta. Por exemplo, a seringueira 

(Hevea brasiliensis) é a planta mais frequentemente injuriada para a coleta de látex, 

com o fim de obter a borracha, armazenada nos vasos laticíferos. É concebível que 

este estresse repetitivo, estimula um processo de sinalização na árvore, para 

produzir moléculas de defesa, incluindo as PR proteínas, requeridas para a 

cicatrização de feridas e para a defesa contra invasores microbianos. Como 

resultado, observou-se que vários transcritos de genes de defesa, incluindo 

quitinases, aumentaram de 10 a 50 vezes em laticíferos em relação aos níveis das 

mesmas enzimas em folhas (KUSH et al., 1990; MARTIN, 1991). 

 

1.5 Plantas laticíferas  

 

1.5.1 Descrição e características 

 

Dentre a grande variedade de plantas que compõem o Reino Vegetal, cerca 

de 20.000 espécies, pertencentes a 40 famílias, são consideradas plantas laticíferas 

(HAGEL; YEUNG; FACCHINI, 2008). Porém, as plantas não são as únicas espécies 

produtoras de látex, algumas espécies de fungos dos gêneros Lactariam e Peziza 

também apresentam esta capacidade (KEKWICK, 2001). 

Entre as famílias de plantas produtoras de látex, destacam-se a 

Euphorbiaceae (LYNN; CLEVETTE-RADFORD, 1987b) e Apocynaceae 

(BROCKBANK; LYNN, 1979), embora outras famílias como Moraceae, Compositae, 

Anarcadiaceae e Sapotaceae também produzam esta substância (DELTA, 1982).  

Plantas comuns como Jasmim (Plumeria rubra), Hortência (Calotropis 

procera), Unha-de-onça (Cryptostegia grandiflora), Aveloz (Euphorbia tirucalli) e 

Sapoti (Achras sapota) são plantas laticíferas. Entretanto, sem qualquer dúvida, a 

planta laticífera mais conhecida mundialmente é a Seringueira (Hevea brasiliensis), 

espécie da região amazônica também conhecida como “árvore da borracha”. A 

borracha, matéria-prima extraída da seringueira, é oriunda de seu fluido laticífero e 
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revolucionou a indústria no século XIX. A partir desta, foi gerado uma considerável 

gama de produtos industrializados, dos quais se destacam o pneu para automotivos 

e as luvas descartáveis utilizadas por profissionais da área de saúde (SUSSMAN; 

BEEZHOLDB; LISSC, 2002). A importância comercial desta planta é o principal 

motivo de seu látex ser o mais estudado entre os já conhecidos. 

 

1.5.2 Calotropis procera (Ait.) R.Br. 

 

C. procera é uma planta cujo gênero pertence à subfamília Asclepiadoideae 

da família Apocynaceae, composta por plantas laticíferas. Seu nome científico é 

originário do grego (“Kalos” = belo, “tropis” = barco) e do latim (“procerus” = alto, 

esbelto) (KISSMANN; GROTH, 1999). É conhecida popularmente como flor-de-seda, 

ciúme e hortência. 

C. procera tem sua origem na Índia e África Tropical, mas foi levada como 

planta ornamental para outras partes do mundo. Essa espécie pode ser encontrada 

em quase todas as regiões tropicais da América, incluindo o Brasil, onde foi 

introduzida também como planta ornamental, em Recife, no início do século XIX. É 

encontrada com muita facilidade em terrenos baldios, beiras de estrada e dunas. Um 

fato interessante é que esta planta se desenvolve apenas em áreas ensolaradas 

(LORENZI; MATOS, 2002). 

Esta planta é um arbusto, perene, com pouca ramificação e que pode 

alcançar 3,5 m de altura. Suas folhas são grandes, subcoriáceas; seus frutos são 

cápsulas infladas, globosas, grandes, com sementes cobertas por painas brancas 

sedosas; suas flores são de cor roxa, dispostas em inflorescências fasciculadas 

terminais. A sua disseminação se dá apenas pelo vento (FIGURA 6) (KISSMANN; 

GROTH, 1999; LORENZI; MATOS, 2002). 

O látex de C. procera tem sido bastante utilizado popularmente para diversas 

finalidades, como anti-helmintico, fungicida, anti-sifilítico, purgativo, expectorante, no 

tratamento de lepra, da asma brônquica, de doenças de pele e na coagulação do 

leite para a produção de queijo (KIRTIKAR; BASU, 1935; WATT; BREYER-

BRANWIJK, 1962; LARHSINI et al., 1997). 

 Contudo, há várias investigações científicas que ressaltam o papel dos 

metabólitos do látex de C. procera na defesa de plantas (RAMOS et al., 2007; 2010; 

2011; SOUZA et al., 2011; FREITAS et al., 2011) e no potencial farmacológico 
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(ALENCAR et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2007; 2010; LIMA-FILHO et al., 2010; 

RAMOS et al., 2012; 2013).  

 

Figura 6 – Aspectos gerais da planta Calotropis procera (Ait.) R. Br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.plantaslaticiferas.ufc.br (A) Planta, (B) inflorescência e fruto globoso, (C) 
sementes ligadas a fios de seda e (D) folha exsudando látex. 
 

1.6 Potencial anticâncer de Calotropis procera 

 

O câncer é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Cerca 

de 20 mil pessoas morrem por dia, acometidas por esta doença (BRASIL, 2015). 

Este crescente número é alarmante e é de extrema necessidade que medidas 

sejam tomadas a fim de reduzir este índice de mortalidade. 

Vários fármacos já foram sintetizados com fins terapêuticos, porém ainda não 

existe uma medida profilática definitiva (MAI; ALTUCCI, 2009; EPIFANO et al., 

2012). Atualmente, as terapias anticâncer mais utilizadas, após a cirurgia, são 

quimioterapia ou radioterapia, radiação ionizante, imunoterapia e terapia gênica 

(DOWNEY, 1999; QIAN; FENG; VOGL, 2003; KUMAR et al., 2004). Contudo, os 

efeitos colaterais induzidos por estes tratamentos são bastante agressivos, além de 

não apresentarem especificidade, ou seja, não atingem somente as células 

cancerosas, mas as saudáveis também (YATES et al., 2005).  

A B 

C D 
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Pesquisas mostram que muitos compostos isolados de plantas apresentam 

efeito anticâncer, como os metabólitos secundários (alcalóides e diterpenos) e 

proteínas (lectinas, inibidores de proteases e proteinases), que atuam sejam 

inibindo a polimerização dos microtúbulos (antimitóticos), a ação da enzima 

topoisomerase (alquilantes), ou a síntese de nucleotídeos, inibindo a síntese de 

DNA (antimetabólitos) (ALMEIDA et al., 2005).  

A planta C. procera, conhecida pela produção constitutiva de látex é um bom 

exemplo de planta medicinal. Seu uso é frequente na medicina tradicional da Índia, 

como fonte de moléculas farmacologicamente ativas (WARRIER; NAMBIAR; 

RAMANHUTTY, 1994). O látex de C. procera também é uma fonte rica em proteínas 

com forte atividade proteolítica (DUBEY; JAGANNADHAM, 2003; FREITAS et al., 

2007; SINGH et al., 2010).  

Dentre os relatos documentados na literatura, substâncias presentes no látex 

de C. procera exibiram efeitos cicatrizante (RASIK et al., 1999), hemolítico 

(SHARMA; DEVI; SHARMA, 2001); anti-diarréico (KUMAR et al., 2001); 

antifertilidade em ratos (KAMATH; RANA, 2002); analgésico (DEWAN; 

SANGRAULA; KUMAR, 2000); anti-inflamatório (KUMAR; BASU, 1994); pró-

inflamatório (SINGH et al., 2000), antibacteriano (LARHSINI et al., 1999) e 

antioxidante (KUMAR; PADHY, 2011). Para a fração proteica do látex foram 

demonstradas atividades anti-inflamatória (ALENCAR et al., 2004), analgésica 

(SOARES et al., 2005), pró-coagulante (RAMOS et al., 2012; 2013), anticonvulsiva 

(LIMA et al., 2012) e preventiva contra sepse (LIMA-FILHO et al., 2010).  

No contexto do câncer, C. procera apresenta grande potencial biotecnológico. 

O extrato de suas flores apresentou forte efeito citotóxico contra células da linhagem 

COLO 320 (SMITH et al., 1995). Um composto hemissintetizado a partir de um 

cardenolídeo (2’’-oxovoruscarina) extraído da casca das raízes foi citotóxico contra 

57 linhagens de células tumorais humanas, onde sua atividade estava relacionada à 

interferência da enzima Na+K+ ATPase. Neste trabalho, a 2’’-oxovoruscarina 

apresentou efeito similar ao Taxol® e maior que SN-38 (o metabólito ativo de 

Irinotecan®), que são dois dos quimioterápicos mais potentes utilizados em 

humanos (QUAQUEBEKE et al., 2005). Outro cardenolídeo sintetizado a partir da 

2’’-oxovoruscarina (UNBS45001) apresentou atividade antiproliferativa e indutora de 

morte de células tumorais humanas, sendo capaz de promover morte celular por 

autofagia, ao invés de apoptose, o mecanismo comumente observado para a 
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maioria das drogas antitumorais (JUNKER et al., 2009). Mathur e colaboradores 

(2009) demonstraram que o extrato orgânico das raízes de C. procera apresentou 

atividade citotóxica por promover mudanças morfológicas típicas de células em 

processo de apoptose. 

No que se refere ao látex, Choedon e colaboradores (2006) obtiveram uma 

suspensão aquosa do látex íntegro, e esta, quando administrada por via oral, foi 

capaz de proteger camundongos contra carcinoma hepatocelular. 

Foi demonstrado que uma fração proteica do látex de C. procera (PI-CM 

Sepharose) possui significante efeito citotóxico contra as linhagens celulares HL-60, 

SF295, HCT-8 e MDA-MB-435 de forma seletiva, uma vez que demonstraram baixa 

toxicidade para células normais. O mecanismo de ação parece estar envolvido com 

a interferência da atividade da enzima topoisomerase I (OLIVEIRA et al., 2007). 

Outra fração proteica do látex de C. procera foi capaz de reduzir o desenvolvimento 

do Sarcoma 180 em animais de forma dose dependente, quando administrada de 

forma intraperitonial ou oral e, ainda, foi capaz de prolongar a sobrevida destes 

animais por pelo menos quatro dias (OLIVEIRA et al., 2010). 

Tendo em vista que uma fração proteica isolada do látex de C. procera, 

obtida a partir de cromatografia de troca iônica em coluna CM-Sepharose, 

apresentou evidente efeito citotóxico (OLIVEIRA et al., 2007), o presente estudo 

propõe isolar proteínas relacionadas com este efeito, caracterizá-las em termos 

bioquímicos e estudar suas perspectivas biotecnológicas. 
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II - OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar proteínas citotóxicas 

para linhagens cancerígenas presentes em uma fração proteica do látex da planta 

Calotropis procera. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

� Fracionar o látex de Calotropis procera para obter uma fração rica em  

proteínas (PL), livre de borracha e pequenos metabólitos; 

� Isolar e identificar as moléculas responsáveis pelo efeito citotóxico observado 

na fração PI das proteínas do látex de C. procera; 

� Determinar as características bioquímicas (pureza, massa molecular, ponto 

isoelétrico, sequência de aminoácidos NH2-terminal, estabilidade da estrutura 

secundária e presença de glicosilações); 

� Caracterizar a atividade enzimática (se presente) das proteínas isoladas. 
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III - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MATERIAIS 

 

3.1 Reagentes 

 

Marcadores de massa molecular, persulfato de amônio, membrana de diálise 

com poro de exclusão de 8.000 Da, acrilamida, bis-acrilamida, doxorrubicina, 

glucuronidase (EC 3.2.1.31), quitina coloidal e reagente de Schiff foram obtidos da 

Sigma-Aldrich, Brasil. A coluna de troca iônica Mono-Q e a coluna de fase reversa 

tipo C18 marca HICHROM, foram obtidas da GE HealthCare, Brasil. Ditiotreitol 

(DTT), dodecil sulfato de sódio (SDS), iodoacetamida, 3-[(3-cholamidopropyl)-

dimethylammonio]-1-propane sulfonate (CHAPS), IPG buffer 3-10, phastgel blue R, 

uréia, tiouréia e a resina de troca iônica CM-Sepharose Fast Flow foram obtidos da 

Amersham Bioscience, USA. Tripsina (EC 3.4.21.4) grau sequenciamento foi obtida 

da Promega, Brasil.  

Os demais reagentes foram de grau analítico e de diferentes fornecedores. 

 

3.2 Material vegetal 

 

Para a realização deste estudo, foi utilizado o látex de Calotropis procera (Ait) 

R. Br., uma planta pertencente à família Asclepiadaceae e amplamente distribuída 

na cidade de Fortaleza e região metropolitana. C. procera foi identificada pelo 

Professor Edson de Paula Nunes, taxonomista do Herbário Prisco Bezerra da 

Universidade Federal do Ceará e foi depositada sob exsicata de número N. 32663. 

 

3.3 Células e manutenção da cultura 

 

Para os ensaios de citotoxicidade, foram utilizadas as linhagens celulares 

HCT-116 (cólon), Ovcar-8 (ovário) e SF-295 (gliobastoma), obtidas de doadores do 

Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (Bethesda, MD) e mantidas 
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permanentemente em camundongos no Laboratório de Oncologia Experimental do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará. As 

linhagens celulares foram cultivadas em frascos plásticos para cultura, utilizando o 

meio de cultura RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de 

antibióticos (penicilina/estreptomicina). As células foram incubadas em estufa a 37 

°C com atmosfera de 5% de CO2.  

 

MÉTODOS 

 

3.4 Coleta e fracionamento do látex 

 

O látex de C. procera foi coletado, sempre no período da manhã entre 07-09 

horas, a partir de plantas sadias que crescem espontaneamente à beira de estradas 

da zona urbana de Fortaleza, seguindo uma estratégia descrita por Ramos e 

colaboradores (2010).  

Após a quebra do ápice caulinar da planta, o látex exsudado foi coletado, em 

tubos de plástico Falcon, sobre um volume de água destilada para finalizar uma 

razão de 1:1 (v:v). A coleta do látex em água minimiza o efeito natural da 

coagulação que ocorre neste fluido, logo após sua exsudação, evitando o 

aprisionamento de substâncias solúveis.  O procedimento de coleta não compromete 

seriamente a saúde da planta, que tem a capacidade de se regenerar.  

No laboratório, as amostras foram centrifugadas a temperatura de 4 °C 

durante 10 minutos, com velocidade de aproximadamente 5.000 x g. O 

sobrenadante foi colhido, submetido à diálise contra água destilada, em membranas 

com capacidade de retenção de moléculas superior a 8.000 Da, durante três dias 

(com três trocas de água por dia, totalizando 9 trocas). Em seguida, o líquido retido 

no interior das membranas foi novamente centrifugado, sob as mesmas condições 

anteriores e o sobrenadante liofilizado, obtendo-se um material rico em proteínas e 

destituído de borracha.  

Este procedimento foi rotineiro para obtenção de amostra em quantidade 

suficiente para a realização dos experimentos. As frações proteicas, obtidas por 

meio deste protocolo, foram denominadas de proteínas do látex (PL). A sequência 

de eventos realizada para a obtenção das proteínas do látex está sumarizada na 

Figura 7. 
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Figura 7 - Esquema de obtenção da fração proteica do látex (PL) 

 

Coleta do látex em água (1:2 v/v) 

Centrifugação 

               - 5.000 x g 
             - 10 min 

              - 4 ºC 

Sobrenadante 1 – Diálise 

H2O (8.000 Da) 

 

 

Centrifugação 

                       - 5.000 x g 
               - 10 min 

                               - 4 ºC            Liofilização 

Sobrenadante 2 

         
Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

3.5 Cromatografia de troca iônica em coluna de CM-Sepharose 

 

As proteínas totais do látex foram submetidas à cromatografia de troca iônica, 

em coluna de CM-Sepharose Fast Flow (14 x 2,5 cm) segundo metodologia descrita 

por Ramos e colaboradores (2006). A coluna foi previamente equilibrada com 

tampão acetato 50 mM (pH 5,0). PL (80 mg) foram dissolvidos em 8 mL da solução 

de equilíbrio. O material foi centrifugado a 10.000 x g, numa temperatura de 4 ºC, 

durante 10 minutos e o sobrenadante obtido aplicado à coluna.  

Após aplicação da amostra, as proteínas não retidas foram inicialmente 

eluídas com a mesma solução de equilíbrio, obtendo-se desta forma o pico I (PI). As 

proteínas retidas foram eluídas após aplicação de tampão acetato de sódio 50 mM 

(pH 5,0) acrescido de NaCl 0,2 M para obtenção do pico II (PII). O pico III (PIII) foi 

obtido após a aplicação da solução de equilíbrio acrescida de NaCl 0,3 M. Frações 

de 5 mL/tubo foram coletadas a um fluxo de 0,5 mL/min e o conteúdo proteico 

determinado em 280 nm. O material obtido de cada fração foi reunido, dialisado e 

liofilizado. Oliveira e colaboradores (2007) observaram que a atividade citotóxica in 

vitro desempenhada por C. procera estava associada ao PI. Portanto esta fração foi 

Ppt 1 (borracha) 

Ppt 2 (borracha) 

Proteínas do látex (PL) 

Descarte 
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alvo de purificação monitorada pela detecção de citotoxicidade in vitro e a pureza 

avaliada por eletroforese unidimensional.  

 

3.6 Cromatografia de troca iônica em coluna Mono-Q acoplada a sistema FPLC 

 

O pico I da CM-Sepharose foi submetido à cromatografia de troca iônica em 

coluna Mono-Q acoplada ao sistema de FPLC “Fast Performance Liquid 

Chromatography”. A coluna foi previamente equilibrada com tampão Tris-HCl 20 

mM, pH 8,0. Foram dissolvidos 10 mg de PI em 5 mL de tampão de equilíbrio da 

coluna, centrifugado a 20.000 x g, a 4 ºC, por 20 minutos e filtrado em filtros de 0,22 

µm (Millipore ®). As proteínas retidas na matriz foram eluídas utilizando um 

gradiente linear de 0 a 0,4 M de NaCl, durante 40 minutos, a um fluxo de 1 

mL/minuto e o conteúdo proteico determinado em 216, 260 e 280 nm. Os picos 

obtidos foram reunidos e dialisados contra água destilada, liofilizados e utilizados 

nos ensaios subsequentes. 

 

3.7 Análise do perfil proteico através de eletroforese unidimensional 

 

Eletroforeses unidimensionais foram utilizadas nesse estudo para 

acompanhar os passos da purificação e avaliar a massa molecular aparente das 

proteínas. As eletroforeses foram feitas em gel de poliacrilamida 12,5%, em 

condições desnaturantes, na presença ou ausência de β-mercaptoetanol 5%. A 

técnica foi conduzida de acordo com o método descrito por Laemmli (1970), 

adaptada para o uso de géis de separação em placas.  

Foram utilizados géis de aplicação com 5% de poliacrilamida, em tampão 

Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 e SDS (Dodecil Sulfato de Sódio) 1%. Os géis de separação 

foram feitos com tampão Tris-HCl 3 M, pH 8,9, SDS 1% e 12,5% de poliacrilamida. 

 As amostras liofilizadas foram dissolvidas em tampão Tris-HCl 0,0625 M pH 

6,8, contendo SDS 1%, aquecidas por 5 minutos a 100 °C, submetidas à 

centrifugação por 5 min a 25 ºC em uma centrífuga de bancada e aos sobrenadantes 

obtidos foram adicionados traços de azul de bromofenol 0,02% e cristais de 

sacarose, para a marcação da frente de corrida eletroforética.  

Para a estimativa da massa molecular das proteínas em análise, foram 

utilizados os seguintes marcadores de massa molecular: fosforilase B (97,0 kDa), 
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albumina sérica bovina (66,0 kDa), ovalbumina (45,0 kDa), anidrase carbônica (30,0 

kDa), inibidor de tripsina (20,1 kDa) e alfa-lactalbumina (14,4 kDa). 

As corridas foram realizadas sob as condições de 15 mA por placa e 120 V, 

por um período médio de 2 horas, a 25 °C, utilizando a solução de Tris 0,025 M (pH 

8,3) contendo glicina 0,192 M e 0,1% de SDS como tampão de corrida. As bandas 

proteicas foram visualizadas após coloração dos géis com uma solução de metanol, 

ácido acético e água destilada (4:1:5; v:v:v) contendo o corante Coomassie Brilhante 

Blue R-250 (PhastGel Blue R) e revelação com uma solução contendo os mesmos 

componentes, porém, sem o corante. 

 

3.8 Avaliação da citotoxicidade das novas frações obtidas sobre células 

tumorais humanas 

 

De posse das novas frações obtidas por cromatografia de troca iônica em 

coluna Mono-Q, a citotoxicidade sobre as células tumorais humanas foi avaliada 

através da quantificação da redução do corante amarelo 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-

difenil-2H-tetrazolium brometo (MTT) para um produto de coloração púrpura 

(MOSMANN, 1983). O ensaio consistiu em uma análise colorimétrica baseada na 

conversão do sal MTT para formazan, pela atividade da enzima succinil-

desidrogenase presente na mitocôndria da célula viável, permitindo dessa maneira 

quantificar a porcentagem de células vivas. As células (HCT-116 – cólon, Ovcar-8 – 

ovário e SF-295 – gliobastoma) foram depositadas em placas de microtitulação 

contendo 96 poços, numa densidade de 0,7 x 105 células/mL. Após 24 horas, as 

amostras (0,02 - 25 µg/mL), dissolvidas em PBS estéril, foram adicionadas a cada 

poço e incubadas por 72 horas. Doxorrubicina (0,02 a 25 µg/mL), cuja atividade 

citotóxica é bem caracterizada, foi utilizada como controle positivo. O controle 

negativo recebeu a mesma quantidade de PBS. As placas foram centrifugadas em 

citocentrífuga (15 x g; 15 minutos) para sedimentação das células. O sobrenadante 

foi então substituído pelo meio RPMI (200 µL) contendo 0,5 mg/mL de MTT e 

incubado durante 3 horas em estufa a 37 ºC e a 5% de CO2. As placas foram 

novamente centrifugadas e o sobrenadante foi desprezado. O precipitado foi 

ressuspendido em 150 µL de DMSO e o produto MTT-formazan foi lido usando um 

leitor de multiplacas automático no comprimento de onda 595 nm (Spectra Count, 



Viana, C. A., 2015. Caracterização bioquímica e atividades biológicas de ...          Materiais e Métodos 

 29

Packard, Ontário, Canadá). O efeito das novas frações proteicas foi quantificado por 

absorbância, pelo percentual de redução do corante comparado ao grupo controle.  

 

3.9 Dosagem de proteínas 

 

O método de Bradford (1976) foi empregado para estimar a concentração de 

proteínas solúveis. Para tanto, 2,5 mL do reagente de Bradford foram adicionados a 

alíquotas de 100 µL das amostras testadas (1 mg/mL). Após 10 minutos, as leituras 

das absorbâncias foram feitas a 595 nm em espectrofotômetro (Ultrospec 1000 

Amersham Pharmacia).  Albumina sérica bovina foi utilizada como padrão na curva 

de calibração. 

 

3.10 Determinação da massa molecular aparente e do ponto isoelétrico por 

eletroforese bidimensional 

 

 A massa molecular aparente e o ponto isoelétrico da fração citotóxica (P4) 

foram determinados através de eletroforese bidimensional (2D), utilizando o método 

descrito por Görg e colaboradores (2000). A solução de proteínas (125 µg) foi 

dissolvida em 200 µL de solução de hidratação (uréia 7 M, tiouréia 2 M, DTT 1%, 

CHAPS 1% (3-Cholamidopropyl)di-methylAmmoniol-1-Propane Sulfonate), IPG 

buffer 2% e azul de bromofenol 0,002% e, em seguida, adicionada à tira contendo 

pH imobilizado (11 cm). 

  A etapa de focalização isoelétrica foi realizada numa faixa de pH de 3-10 

utilizando o equipamento EttanTM IPGPhor IITM (GE-Healthcare) como indicado pelo 

fabricante. Após a focalização isoelétrica, as tiras de pH foram deixadas sob 

agitação em solução de equilíbrio (Tris-HCl 50 mM, pH 7,0, glicerol 30%, uréia 6 M, 

SDS 2% e azul de bromofenol) contendo DTT 1% por 20 minutos e, em seguida, por 

mais 20 minutos contendo iodoacetamida 2,5%. A segunda dimensão foi realizada 

em sistema vertical, em géis de poliacrilamida na concentração de 12,5% (14 x 14 

cm). Os géis foram corados e revelados seguindo o mesmo procedimento para géis 

de eletroforese unidimensional. 

  Os géis foram escaneados no ImageScanner (Amersham Biosciences) e as 

imagens foram obtidas pelo programa LabScan v. 5.0 (GE Healthcare) e analisadas 

no programa ImageMaster 2D Platinum 6.0 (GE Healthcare).  
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3.11 Determinação da massa intacta e da sequência de peptídeos por 

espectrometria de massas  

 

3.11.1 Seleção e processamento dos spots  

 

Todas as proteínas coradas com Coomassie Brilhante Blue foram retiradas 

dos géis bidimensionais com auxílio de um bisturi e transferidas para tubos do tipo 

eppendorf de 1 mL, onde foi realizada a digestão com tripsina, de acordo com o 

método descrito por Hellman e colaboradores (1995). Os spots foram descorados 

em solução de bicarbonato de amônio 25 mM com acetonitrila (1:1) e, 

posteriormente, desidratados com acetonitrila 100% por 5 minutos. Estes foram 

reidratados em banho de gelo, por 1 hora, com 15 µL de solução de bicarbonato de 

amônio 50 mM, contendo 0,2 µg de tripsina. A digestão foi realizada a 37 °C por 16 

horas. Em seguida, os peptídeos foram extraídos dos géis com uma solução de 

acetonitrila 50% e ácido trifluoracético (TFA) 5%, com auxílio de um sonicador, por 

30 minutos e foram concentrados em Speed-Vac (JUNQUEIRA, 2005).  

 

3.11.2 Espectrometria de massas 

 

A mistura de peptídeos da digestão tríptica foi dissolvida em 2 µL de TFA 

0,5%. Os peptídeos foram separados em uma coluna de fase reversa 

nanoACQUITY HSS T3 C18 (75 µm x 200 mm) utilizando um gradiente de 

acetonitrila de 7% a 40%, contendo 0,1% de ácido fórmico, a partir de um fluxo de 

500 nL/minuto (PANIS et al., 2013) . 

Os espectros de massa foram adquiridos em um espectrômetro de massas 

Synapt HDMS (Waters, Manchester, UK) acoplado a um sistema NanoUPLC-ESI. 

Todas as análises foram realizadas utilizando ionização por electrosspray no modo 

ESI (+) através da fonte NanoLockSpray. O canal de coleta do analito foi fechado a 

cada 30 segundos para passagem do íon de referência. O espectrômetro de massas 

foi calibrado com uma solução de GFP (320 fmol/mL) injetado através do spray de 

referência da fonte NanoLockSpray. O íon duplamente carregado ([M +2H] 2 +) foi 

usado para a calibração de um ponto inicial (Lteff), e a fragmentação iônica de GFP 

em MS/MS foi usada para obter a calibração final do instrumento. 
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O grau de pureza e a massa molecular de P4 também foram avaliados, a 

partir da análise do espectro de massas obtido em espectrômetro de massas do tipo 

ESI-TOF.  

 

3.11.3 Pesquisa em bancos de dados 

 

 Os dados obtidos pelo ESI-QUAD-TOF foram processados usando o 

software ProteinLynx Global Server v. 2.4 (Waters). O processamento incluiu a 

correção automática dos valores de m/z dos espectros MS e MS/MS segundo a 

massa do íon de referência do lockspray. Conjuntamente, os dados de MS e MS/MS 

foram submetidos ao programa de busca MASCOT (Matrix Science Ltd. – 

www.matrixscience.com). A fim de identificar as proteínas, as buscas foram 

realizadas utilizando banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) restringido para Viridiplantae (Green Plants) e, posteriormente, para 

todas as entradas. Os critérios de busca foram baseados considerando 

carbamidometilação das cisteínas como modificações fixas e oxidação das 

metioninas como modificação variável. Na hidrólise por tripsina, foi considerada a 

possível perda de um sítio de clivagem e a tolerância das massas dos peptídeos e 

dos fragmentos foi de ± 0,05 Da. As proteínas que não foram identificadas pela 

espectrometria de massas tiveram suas sequências manualmente submetidas ao 

programa proteinBLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), no intuito de 

compará-las com outras proteínas vegetais. 

 

3.12 Detecção e quantificação de carboidratos  

  

A presença de carboidratos em P4 foi detectada em gel (1D-SDS-PAGE), 

utilizando reagente de Schiff, como descrito por Segrest e Jackson (1972). Após a 

corrida eletroforética, o gel foi imerso em TCA 10% por 30 minutos, seguido de uma 

solução de periodato 1% em ácido acético 3% por 1 hora a 25°C. Os géis ficaram 

em contato com a solução de Schiff durante 50 minutos, no escuro, e depois foram 

descorados com bissulfito de sódio 0,5%. Ribonuclease foi utilizada como controle 

positivo e a lectina da semente Canavalia brasiliensis (ConBr) como controle 

negativo. 
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Posteriormente foi realizada a quantificação de carboidratos, baseando-se no 

método de Masuko e colaboradores (2005). Para esta reação, foram adicionados 50 

µL de P4 (2 mg/mL), 150 µL de ácido sulfúrico concentrado e 30 µL de fenol 5 %, 

seguindo esta ordem. A reação ocorreu em placas de poliestireno de fundo chato de 

96 poços. Glicose em diferentes concentrações foi utilizada para a construção da 

curva padrão. As leituras foram realizadas a 490 nm utilizando um leitor de 

microplacas automático (Biotrak II Plate Reader, Amersham Biosciences). 

 

3.13 Cromatografia de fase reversa 

 

Com a finalidade de separar as isoformas, para posterior análise da 

sequência NH2-terminal, P4 foi submetido à cromatografia de fase reversa em 

sistema HPLC (Waters). Para tanto, foi utilizada uma coluna analítica de fase 

reversa da marca HICHROM, de dimensões de 250 x 4,6 mm, tipo C18 com 

partículas de 5 µm, poro de 300 A. A coluna foi previamente equilibrada com solução 

contendo água grau Milli-Q e TFA 0,1%. P4 (1 mg) foi dissolvido em 500 µL de uma 

solução contendo água grau Milli-Q e TFA 0,1%, centrifugado a 10.000 x g, a 4 ºC, 

por 20 minutos, filtrado em filtros de 0,22 µm (Millipore ®) e o sobrenadante aplicado 

à coluna. As proteínas foram eluídas utilizando um gradiente crescente de 0 a 100% 

de acetonitrila por 20 minutos, a um fluxo de 1 mL/minuto e o conteúdo proteico 

determinado em 280 nm. 

 

3.14 Determinação da sequência NH2-terminal  

 

A sequência de aminoácidos NH2-terminal de cada fração obtida após 

cromatografia de fase reversa (0,5 mg/mL) foi determinada através do método de 

degradação de Edman, utilizando um sequenciador automático de proteínas 

(Shimadzu, modelo PPSQ-23A), As sequências NH2-terminal obtidas foram 

comparadas com outras sequências depositadas no banco de dados NCBI, 

utilizando o programa proteinBLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi). 
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3.15 Atividade quitinolítica 

 

A atividade quitinolítica foi mensurada seguindo o método colorimétrico descrito 

por Oliveira, Gondim e Vasconcelos (2010). O princípio do ensaio consiste na 

liberação de N-acetil-D-glucosamina (NAG) a partir da ação hidrolítica das enzimas 

sobre a quitina coloidal. Para tanto, 250 µL de quitina coloidal foram adicionados a 

250 µL das frações PL, PI (1 mg/mL, utilizadas como controle positivo) e P4 (1 

mg/mL) e incubados a 37 °C por 1 hora. Em seguida, a reação foi interrompida por 

fervura a 98 ºC, por 5 minutos. Após o resfriamento, as amostras foram 

centrifugadas a 15000 x g por 20 minutos a 10 °C. A seguir, 10 µL da enzima 

glucoronidase foram adicionados a 300 µL de cada sobrenadante e incubados 

novamente, a 37 ºC, por 1 hora. Esta segunda etapa enzimática também foi 

interrompida por meio de fervura a 98 ºC, por 5 minutos. Para determinação da 

quantidade de NAG liberada, 310 µL dos hidrolizados foram acrescidos de 190 µL de 

tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2 e 100 µL de tetraborato de potássio 0,6 M. 

A mistura reacional foi aquecida a 98 ºC, por 5 minutos. Após resfriamento, foram 

adicionados 1 mL da solução de  ρ-dimetilaminobenzaldeido (DMAB) e incubado a 

37 ºC por 20 minutos. Após resfriamento, as leituras das absorbâncias foram feitas 

no comprimento de onda de 585 nm. A atividade quitinolítica foi expressa em 

nanokatal (nkat) por µg de proteína. O ensaio foi realizado em triplicata. 

 

3.15.1 Efeito da temperatura sobre a atividade enzimática 

 

Para avaliar a estabilidade térmica de P4, este (1 mg/mL) foi incubado em 

diferentes temperaturas (25, 40, 60, 80 e 100 °C) durante 30 min, em banho-maria e 

posteriormente congelado a -20 °C. Após cada tratamento, a atividade quitinolítica 

residual frente à quitina coloidal foi determinada, como descrito no item 3.15. 

 

3.15.2 Efeito do pH sobre a atividade enzimática  

 

Para avaliar o efeito do pH sobre a atividade enzimática, P4 (1 mg/mL) foi 

diluído em tampões com diferentes valores de pH (2 a 10), todos na concentração 

de 50 mM. Os tampões utilizados foram: glicina-HCl pH 2,5; acetato de sódio pH 4,0 

e 5,0; fosfato de sódio pH 7,0; tris-HCl pH 9,0 e glicina-NaOH pH 10. Após 



Viana, C. A., 2015. Caracterização bioquímica e atividades biológicas de ...          Materiais e Métodos 

 34

incubação por 1 hora a temperatura ambiente, o ensaio enzimático utilizando quitina 

coloidal como substrato foi realizado, na presença dos respectivos tampões, como 

descrito no item 3.15. 

 

3.15.3 Efeito de agentes redutores sobre a atividade enzimática  

 

Para avaliar a importância de ligações dissulfeto para a estabilidade da 

proteína, o efeito do agente redutor ditiotreitol (DTT) sobre a atividade enzimática de 

P4 foi investigado. As amostras foram incubadas a 25 ºC na presença de DTT nas 

concentrações de 3, 10 e 30 mM no escuro, por 3 horas. Posteriormente o ensaio de 

atividade quitinásica foi realizado como descrito no item 3.15. 

 

3.16 Espectroscopia de dicroísmo circular 

 

Todas as medidas de dicroísmo circular foram realizadas em 

espectropolarímetro Jasco, modelo J-815 (Jasco Corporation, Tóquio, Japão), em 

cubetas de quartzo com caminho óptico de 0,1 cm. As amostras foram solubilizadas 

em tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,0, na concentração 0,25 mg/mL. Os 

espectros nativos foram observados no intervalo de 190-260 nm, sob atmosfera 

constante de gás N2 e recuperados empregando-se médias de 3 varreduras. Para a 

obtenção do espectro nativo e das determinações avaliadas a seguir, foi obtida uma 

média de 3 varreduras. Além disso, as contribuições dos tampões obtidos sob 

condições idênticas foram subtraídas e todos os espectros foram corrigidos a fim de 

eliminar qualquer ruído.  

A análise dos dados foi realizada usando o programa K2D3 Server, como 

descrito por Louis-Jeune, Andrade-Navarro e Perez-Iratxeta (2012). 

 

3.16.1 Avaliação da estabilidade térmica  

 

A estabilidade térmica das amostras também foi avaliada através dessa 

técnica. P4, solubilizado em tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,0, na 

concentração 0,25 mg/mL foi submetido, por 5 minutos, a diferentes temperaturas, 

entre 25 e 95 ºC, com intervalos de 10 ºC. Logo após o gradiente, as amostras 
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retornaram as condições iniciais de temperatura e foram avaliadas quanto à 

capacidade de refolding (reorganização da estrutura molecular). 

 

3.16.2 Estabilidade em diferentes pH  

 

Para observar possíveis mudanças conformacionais induzidas pelo pH do 

meio, soluções concentradas de P4 foram diluídas para a concentração de 0,25 

mg/mL nos seguintes tampões: glicina-HCl pH 2,5; acetato de sódio pH 4,0 e 5,0; 

fosfato de sódio pH 7,0, tris-HCl pH 9,0 e glicina-NaOH pH 10, todos na 

concentração de 50 mM e incubados overnight antes das medidas.  

 

3.16.3 Influência do DTT na conformação estrutural  

 

O possível envolvimento das ligações dissulfeto na estabilidade estrutural da 

proteína foi investigado avaliando-se a influência do agente redutor DTT (ditiotreitol) 

sobre as mesmas. Para tanto, as amostras foram incubadas a 25 ºC na presença de 

DTT nas concentrações de 3, 10 e 30 mM no escuro, por 3 horas antes de terem 

seus espectros de CD analisados no espectropolarímetro.  

 

3.17 Análise por microscopia de força atômica (AFM) 

 

As proteínas foram caracterizadas no Microscópio de Força Atômica do 

Laboratório de Microscopia Avançada (Departamento de Física - UFC). P4 foi 

solubilizado em água grau Milli-Q (0,25 µg/mL) e centrifugado a 10000 x g por 10 

minutos a 25 °C. Em seguida, 1 µL da solução foi aplicado diretamente na superfície 

da mica e incubada em dessecador por 30 minutos. As imagens foram geradas no 

equipamento Nanoscope Multimode IIIa (Bruker). O método utilizado foi o de 

varredura por contato intermitente (tapping mode) utilizando uma sonda de cantilever 

retangular (TESP - Bruker) com constante de mola de 42 N/m. As imagens foram 

adquiridas com varreduras de 0,5 Hz e resolução de 512 x 512 linhas (máximo do 

equipamento). As medidas foram realizadas em ar e temperatura ambiente (25 °C). 
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3.18 Análise estatística 

 

Para o ensaio de atividade quitinolítica, as diferenças estatísticas entre os 

grupos foram obtidas a partir da análise de variância (ANOVA, n=3) seguida do teste 

de Bonferroni para múltiplas comparações, de acordo com a necessidade, onde 

valores de p inferiores a 0,05 foram considerados significantes. Para estas análises 

foi utilizado o programa estatístico GraphPad Prism Software versão 5.0 (San Diego, 

CA).  
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Purificação e caracterização bioquímica de quitinases citotóxicas do látex 

de Calotropis procera 

 

Novas proteínas com atividade quitinolítica foram isoladas do látex de C. 

procera (PL) por meio da combinação de cromatografias de troca catiônica e 

aniônica. Ramos e colaboradores (2006) desenvolveram um método eficiente para 

fracionar as proteínas presentes nesta fração PL, por meio de cromatografia de troca 

catiônica, em matriz de CM-Sepharose fast flow, o qual foi reproduzido com êxito 

neste trabalho. As frações obtidas foram denominadas PI (pico não retido, eluído 

com tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0), PII e PIII (picos retidos, eluídos pelo 

aumento da força iônica pelo acréscimo de 0,2 e 0,3 M de NaCl, respectivamente). 

O perfil proteico de cada fração foi avaliado por SDS-PAGE 12,5% (FIGURA 8). 

 

Figura 8 - Perfil cromatográfico e eletroforético das proteínas do látex de Calotropis 
procera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A - Cromatografia de troca iônica das proteínas do látex de C. procera em coluna de CM-
Sepharose Fast Flow pH 5,0. As setas indicam a eluição de proteínas retidas com o tampão 
acetato de sódio 50 mM, contendo NaCl 0,2 e 0,3 M, respectivamente. B - Eletroforese em 
gel de poliacrilamida 12,5% (na presença de β-Mercaptoetanol 5%) da fração proteica de C. 
procera (PL) e suas três frações (PI, PII e PIII). (M) Marcadores de massa molecular. Foram 
aplicados 25 µL das frações no interior de cada poço, a partir de soluções de 2 mg/mL.  
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De acordo com o perfil proteico, analisado por eletroforese unidimensional, 

observou-se que PI apresentou bandas proteicas, predominantemente, na faixa de 

66 kDa e 30 kDa. PII e PIII, por sua vez, apresentaram bandas proteicas com 

diferentes massas moleculares aparentes, variando entre 66 e 14,4 kDa. Este 

resultado torna evidente que PI apresenta um perfil distinto de PII e PIII (FIGURA 8-

B).  

Oliveira e colaboradores (2007) relataram que a fração PI apresenta forte e 

seletiva atividade citotóxica contra as linhagens cancerígenas HL-60, SF-295, HCT-8 

e MDA-MB-435. Portanto esta fração, neste trabalho, foi alvo de purificação para a 

identificação das moléculas responsáveis por desempenhar esta ação citotóxica. 

Desta forma, o passo seguinte foi a aplicação das proteínas da fração PI à 

uma cromatografia de troca aniônica, em um sistema de purificação mais eficiente, 

uma matriz Mono-Q, em sistema FPLC, previamente equilibrada com tampão tris-

HCl 20 mM, pH 8,0. A partir deste método foram obtidas 6 novas frações. A 

eficiência do fracionamento e a análise do perfil proteico das frações obtidas foram 

avaliadas por SDS-PAGE 12,5% (FIGURA 9). 

As proteínas foram separadas usando um gradiente crescente de NaCl de 0 a 

0,4 M, sugerindo diferentes propriedades físico-químicas entre elas. O perfil proteico 

das novas frações se mostrou distinto. Foram obtidos seis picos, dos quais um não 

se reteve à coluna (P1) e cinco foram retidos (P2, P3, P4, P5 e P6) e eluídos com o 

tampão de equilíbrio na presença de gradiente linear de cloreto de sódio (0-0,4 M). 

P2 foi eluído com 0,15 M de NaCl, P3 com 0,18 M, P4 com 0,2 M, P5 com 0,24 M e 

P6 com 0,26 M (FIGURA 9-A,B). No cromatograma, o pico referente à fração P2 só 

pode ser visualizado no comprimento de onda de 260 nm, por isso dois gráficos 

foram apresentados. 

A partir do perfil eletroforético, dos picos obtidos, podemos observar a 

predominância de proteínas com massas aparentes entre 66 e 30 kDa e nos picos 

P4 e P1 predomina uma banda proteica com massa molecular aparente de 30 kDa 

(FIGURA 9-C). 
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Figura 9 - Perfil cromatográfico e eletroforético das frações proteicas obtidas a partir 
de PI  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Cromatografia de troca iônica das proteínas da fração PI do látex de C. procera em 
coluna Mono-Q, usando o sistema FPLC, em pH 8,0. Leitura da absorbância nos 
comprimentos de onda 216 nm (rosa), 260 nm (vermelho) e 280 nm (azul). B - 
Cromatografia de troca iônica das proteínas da fração PI do látex de C. procera em coluna 
Mono-Q, usando o sistema FPLC, em pH 8,0. Leitura da absorbância em 280 nm (azul). A 
linha verde representa concentração crescente de NaCl (0 - 1 M). C - Eletroforese em gel de 
poliacrilamida 12,5% (na presença de β-Mercaptoetanol 5%) das frações proteicas obtidas a 
partir de PI. (M) Marcadores de massa molecular. Foram aplicados 20 µL das frações no 
interior de cada poço, a partir de soluções de 1 mg/mL. As proteínas foram visualizadas 
após coloração com Coomassie Brilliant Blue R-350 0,1%. 
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Vários trabalhos relatam o uso de cromatografias de troca iônica para a 

purificação de proteínas. Freitas e colaboradores (2011) isolaram uma osmotina do 

látex de C. procera utilizando dois passos de cromatografia de troca iônica, o 

primeiro em matriz de CM-Sepharose e o segundo em matriz Resource-S em 

sistema FPLC. O mesmo método foi utilizado por Ramos e colaboradores (2013) 

para isolar três proteases cisteínicas do látex de C. procera. Uma protease cisteínica 

foi isolada do látex de Cryptostegia grandiflora através de cromatografia de troca 

iônica em coluna Mono S, seguida de cromatografia de fase reversa em HPLC 

(RAMOS et al., 2014).  

Quitinases também já foram isoladas de plantas através de cromatografia de 

troca iônica. Uma endoquitinase foi purificada do látex de H. brasiliensis por meio de 

cromatografia de troca iônica em matriz de CM-Sepharose, seguida de filtração em 

gel numa coluna Sephadex G-150 (SUKPRASIRT; WITITSUWANNAKUL, 2014). 

Outra quitinase foi purificada da planta Diospyrus kaki, por meio de uma combinação 

de precipitação de proteínas do extrato bruto em sulfato de amônio e cromatografias 

de troca aniônica e catiônica, nas colunas Q-Sepharose FF e SP-Sepharose FF 

(ZHANG et al., 2013). Dessa forma, fica claro que, a exploração das propriedades 

iônicas de proteínas é uma boa alternativa para o isolamento destas moléculas. 

De posse das novas frações, o próximo passo foi avaliar a atividade citotóxica 

destas sobre as linhagens celulares cancerígenas HCT-116 – cólon, Ovcar-8 – 

ovário e SF-295 – gliobastoma, para identificar em qual(is) fração(ões) a atividade é 

retida. O ensaio foi realizado através do método colorimétrico do sal MTT [3-(4,5-

dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolium brometo], baseado na conversão deste 

corante amarelo para um produto de coloração púrpura, pela atividade da enzima 

succinil-desidrogenase presente na mitocôndria da célula viável. O resultado obtido 

está sumarizado na Tabela 3. 

Das frações testadas, P4 apresentou maior citotoxicidade contra as três 

linhagens celulares avaliadas, com valores de IC50 de 2,2, 1,2 e 2,9 µg/mL para 

HCT-116, Ovcar-8 e SF-295, respectivamente. Para este ensaio, foram 

consideradas eficientemente citotóxicas as frações que apresentaram IC50 inferior a 

3 µg/mL. 
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Tabela 3 - Atividade citotóxica em células tumorais após 72h de incubação 

 Células 

Amostras 
HCT-116                  
(Colon) 

IC50 (µg/mL) 

Ovcar-8 
(Ovário) 

IC50 (µg/mL) 

SF-295 
(Glioblastoma) 

IC50 (µg/mL) 

P1 >25* >25* >25* 

P2 >25* >25* >25* 

P3 >25* >25* >25* 

P4 
2,2              

(1,4-3,5) 
1,2                

(1,0-1,4) 
2,9                  

(2,2-3,9) 

P5 >25* 
16* 

(11,3-22,5) 
>25* 

P6 >25* >25* >25* 

Doxorubicina 
0,01 

(0,01-0,02) 
0,26 

(0,17-0,31) 
0,25 

(0,15-0,34) 
 
Dados obtidos através do método de MTT após 72 horas de incubação, apresentados como 
valores de IC50 para células tumorais de cólon (HCT-116), glioblastoma (SF-295) e ovário 
(Ovcar-8) de dois experimentos independentes, realizados em duplicata. Doxorubicina foi 
utilizado como controle positivo. *p < 0,05 indica diferença estatística. (ANOVA seguido por 
teste de Bonferroni). Os valores apresentados entre parênteses indicam os valores máximos 
e mínimos observados nos experimentos. 

 

As outras frações, com exceção de P4, apresentaram valores elevados de 

IC50, superiores a 25 µg/mL, contudo P5 apresentou uma IC50 de 16 µg/mL para a 

linhagem Ovcar-8, porém este resultado não foi considerado significativo, quando 

comparado ao controle doxorubicina. As frações P1, P2, P3, P5 e P6 apresentaram, 

portanto, baixo efeito citotóxico sobre as linhagens de células tumorais, 

considerando o limite estabelecido de IC50 de 3 µg/mL. 

Visto que P4 apresentou o mais evidente efeito citotóxico dentre as frações 

avaliadas, esta fração foi submetida a diversos ensaios de caracterização 

bioquímica e enzimática para identificar as moléculas presentes e atuantes. 

Oliveira e colaboradores (2007) avaliaram a atividade citotóxica das proteínas 

totais do látex de C. procera (PL) e suas frações, obtidas por cromatografia de troca 

iônica (CM-Sepharose). Foi observado que a atividade ficou retida na fração PI. 

Apesar de P4 ter apresentado forte atividade citotóxica sobre as linhagens celulares 

avaliadas, PI apresentou atividade maior (IC50 de 1,43 µg/mL para a linhagem SF-
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295). Esse fato pode ser explicado, pelo menos em parte, devido o próprio método 

de fracionamento promover a perda do conteúdo de proteínas, contribuindo para a 

redução da atividade citotóxica desempenhada pela fração P4. 

O conteúdo de proteínas solúveis em P4 foi estimado, por meio do método de 

Bradford (1976), ser de 0,24 mg/mL. P4 apresentou baixo rendimento (0,12% de 

massa seca e 0,06% de proteínas solúveis), como pode ser observado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Rendimento de P4, purificado do látex de Calotropis procera 

Amostra Massa seca (mg) 
Proteína solúvel 

(mg) 

Rendimento de 
proteína solúvel 

(%) 
PL  

(Proteínas do látex) 
100 48,9 100 

PI  
(CM-Sepharose) 

1,6 0,34 0,7 

P4  
(Mono-Q) 

0,12 0,03 0,06 

Conteúdo de proteínas estimado pelo método de Bradford. 

 

O baixo rendimento observado para a fração P4 se deve ao fato de sua fração 

de origem (PI) também apresentar um baixo rendimento. Além disso, a maioria das 

proteínas presentes no látex de C. procera apresentam um ponto isoelétrico superior 

a 6 (FREITAS et al., 2007) e somente uma pequena fração possui ponto isoelétrico 

inferior a 6, como é o caso das proteínas presentes em PI (dados não publicados). 

Em adição, os procedimentos adotados para o fracionamento de PI e P4 contribuem 

para o baixo rendimento destas frações.     

P4 foi avaliado quanto à presença de pontes dissulfeto que estabilizem sua 

estrutura. Desta forma, uma nova eletroforese unidimensional foi conduzida, onde o 

perfil proteico de P4 foi comparado na ausência e presença de β-Mercaptoetanol 5% 

(FIGURA 10). 

Não foram observadas alterações no perfil eletroforético das proteínas de P4 

tratadas ou não com β-Mercaptoetanol. Contudo este resultado não descarta a 

presença de pontes dissulfeto na estrutura da proteína, uma vez que estas ligações 

podem estar localizadas intracadeia. Novas eletroforeses na presença de DTT 

devem ser realizadas para comprovar a presença de pontes dissulfeto nestas 

proteínas. 
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Figura 10 – Perfil eletroforético das proteínas presentes em PL, PI e P4 na ausência e 
na presença de β-mercaptoetanol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5%, na ausência (esquerda) e presença (direita) de 
β-mercaptoetanol 5%, das proteínas do látex de C. procera (PL) e das frações PI e P4. (M) 
Marcadores de massa molecular. Foram aplicados 20 µL das frações no interior de cada 
poço, a partir de soluções de 2 mg/mL. As proteínas foram visualizadas após coloração com 
Coomassie Brilliant Blue R-350 0,1%. 
 

 
Quitinases apresentam pontes dissulfeto que estabilizam a sua estrutura. 

Uma quitinase isolada de H. brasiliensis apresenta quatro pontes dissulfeto 

estabilizando o seu domínio de ligação a carboidratos e três pontes dissulfeto 

estabilizando o seu domínio catalítico (KESARI et al., 2015).  

Eletroforeses bidimensionais foram realizadas com o objetivo de determinar o 

ponto isoelétrico de P4, além da observação de isoformas e do grau de pureza. A 

partir da eletroforese bidimensional foram evidenciados 15 spots, com massas 

moleculares variando entre 25 a 30 kDa e pontos isoelétricos entre 4,6 a 6,08 

(FIGURA 11).  

Com o objetivo de identificar as proteínas presentes nestes spots, todos foram 

excisados do gel e submetidos a um tratamento de extração de proteínas e digestão 

com tripsina, sendo por fim analisados através de espectrometria de massas (ESI-

QUAD-TOF). Os dados obtidos, após o processamento dos spots, foram submetidos 

ao programa de busca MASCOT (Matrix Science Ltd. – www.matrixscience.com), 

β-Mercaptoetanol 

kDa   M    PL    PI   P4    PL   PI    P4 

97,0 
 

66,0 
45,0 

 

30,0 
 
 

20,1 
 
 

14,4 
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utilizando o NCBI (National Center for Biotechnology Information) como banco de 

dados, restringido para Viridiplantae (Green Plants) (TABELA 5). 

 

Figura 11 – Eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida 12,5% de P4 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amostras de 125 µg foram adicionadas às tiras de pH imobilizado (3-10). Os pontos 
isoelétricos de cada spot foram estimados variando entre 4,6 e 6,1 e as massas moleculares 
aparentes numa região próxima a 30 kDa. Números são referentes aos spots analisados por 
espectrometria de massas. As proteínas foram visualizadas após coloração com Coomassie 
Brilliant Blue R-350 0,1%. 
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Tabela 5 - Lista de proteínas identificadas por ESI-Q-TOF a partir dos spots 
provenientes de eletroforese bidimensional de P4  
 

Spot 
N° 

Teórico/Experimental 
Escore 
proteico 

Sequência dos Peptídeos 
Identificados 

ID (NCBI) 
Descrição e Origem das 
proteínas identificadas Massa 

molecular 
pI  

1 34,8/30,0 8,66/4,6 116 
VPGYGVITNIINGGVECGK e 

SAGRVPGYGVITNIINGGVECGK 
gi|222139388 

Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 

2 21,8/30,0 6,08/4,75 156 VPGYGVLTNIIDGGVECGK gi|224712040 
Endoquitinase  
(Avena sativa) 

 
34,8/30,0 8,66/4,75 137 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 

Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 

3 34,8/29,0 8,66/4,84 101 VPGYGVITNIINGGVECGK 
 

gi|222139388 
Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 

4 21,8/29,0 6,08/4,9 194 VPGYGVLTNIIDGGVECGK gi|224712040 
Endoquitinase  
(Avena sativa) 

 
34,8/29,0 8,66/4,9 136 

VPGYGVITNIINGGVECGK e 
SAGRVPGYGVITNIINGGVECGK 

gi|222139388 
Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 

5 21,8/27,0 6,08/5,18 130 VPGYGVLTNIIDGGVECGK gi|224712040 
Endoquitinase  
(Avena sativa) 

 
34,8/27,0 8,66/5,18 105 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 

Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 

6 21,8/27,0 6,08/4,9 94 VPGYGVLTNIIDGGVECGK gi|224712040 
Endoquitinase  
(Avena sativa) 

 
34,8/27,0 8,66/4,9 61 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 

Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 

7 34,8/27,0 8,66/5,04 77 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 
Quitinase classe I 
(Pyrus pyrifolia) 

8 34,8/27,0 8,66/5,18 82 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 
Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 

9 21,8/29,0 6,08/5,19 71 VPGYGVLTNIIDGGVECGK gi|224712040 
Endoquitinase  
(Avena sativa)  

10 34,8/27,0 8,66/5,2 101 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 
Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 

11 21,8/28,0 6,08/5,5 86 VPGYGVLTNIIDGGVECGK gi|224712040 
Endoquitinase  
(Avena sativa) 

 
34,8/28,0 8,66/5,5 74 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 

Quitinase classe I 
(Pyrus pyrifolia) 

12 21,8/27,0 6,08/5,4 81 VPGYGVLTNIIDGGVECGK gi|224712040 
Endoquitinase  
(Avena sativa) 

 
 

34,8/27,0 
8,66/5,4 74 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 

Quitinase classe I 
(Pyrus pyrifolia) 

13 21,8/25,0 6,08/5,7 96 VPGYGVLTNIIDGGVECGK gi|224712040 
Endoquitinase  
(Avena sativa) 

14 34,8/25,0 8,66/6,08 101 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 
Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 

15 34,8/27,0 8,66/6,08 73 VPGYGVITNIINGGVECGK gi|222139388 
Quitinase classe I  
(Pyrus pyrifolia) 
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Todos os spots analisados foram identificados como quitinases. A partir deste 

resultado, sugere-se que os 15 spots observados no gel bidimensional se tratam de 

isoformas de quitinases presentes nesta fração P4. Este resultado sugere 

fortemente que estas quitinases podem ser uma das moléculas responsáveis pelo 

efeito citotóxico observado na fração PI. 

De fato, não é novidade que o látex de C. procera apresenta quitinases em 

sua composição bioquímica. Freitas e colaboradores (2007) fizeram um detalhado 

estudo para identificar as proteínas presentes no látex desta planta. Dentre as 

análises realizadas, a avaliação da atividade quitinolítica foi conduzida para 

determinar a presença destas enzimas no látex. PL, portanto, foi fracionado em uma 

coluna cromatográfica de afinidade à quitina e dois picos foram obtidos: um que não 

se reteve a coluna e apresentou baixa atividade quitinolítica e outro que se reteve a 

coluna e apresentou forte atividade quitinolítica.  

Ramos e colaboradores (2007) observaram os efeitos das proteínas do látex 

de C. procera sobre importantes pragas agrícolas, como Ceratis capitata, Anticarsia 

gemmatalis, Spodoptera frugiperda e Dysdercus peruvianus. Foi observado um forte 

efeito deletério sobre estes insetos, exceto sobre Spodoptera frugiperda, e este 

efeito foi atribuído à presença e atuação sinérgica de proteases e quitinases deste 

látex. Em adição, uma análise proteômica realizada no látex de C. procera por 

Souza e colaboradores (2011) identificou, dentre várias proteínas relacionadas à 

defesa, a presença de quitinases na composição proteica deste látex, com massas 

moleculares aparentes de 27,3 e 26,2 kDa e pontos isoelétricos de 5,4, resultados 

estes muito similares aos encontrados neste estudo o que aumenta a confiabilidade 

dos dados obidos. 

Poucos trabalhos na literatura evidenciam o envolvimento de quitinases em 

estudos de citotoxicidade sobre linhagens cancerígenas ou efeitos antitumorais. 

Contudo, em um trabalho publicado por Pan, Shih e Harday (2005) foi observado o 

efeito citotóxico in vitro e antitumoral in vivo de quitinases isoladas de Serratia 

marcescens e Streptomyces griseus. Estas quitinases foram capazes de induzir lise 

em células cancerígenas da linhagem MCF-7 (mama) e causaram necrose em um 

tumor B11-2 (mama) induzido em camundongos.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Lam e Ng (2010) que 

isolaram uma quitinase das sementes de Acacia confusa e relataram seu efeito 

citotóxico sobre a linhagem celular MCF-7. Outra quitinase isolada da planta Allium 



Viana, C. A., 2015. Caracterização bioquímica e atividades biológicas de ...    Resultados e Discussão 
 

 47

tuberosum também apresentou moderado efeito citotóxico sobre a linhagem celular 

MDA-MB-231 (LAN; WANG; NG, 2000). 

Nesses trabalhos, não foi relatado nenhum mecanismo de ação conclusivo 

para o efeito citotóxico desempenhado por quitinases. 

P4 apresentou uma massa intacta de 27,4 kDa e as isoformas também foram 

evidenciadas através de espectro de massas ESI-TOF, todas apresentando massas 

moleculares bem próximas (FIGURA 12). 

A massa molecular, para a maioria das quitinases de plantas, foi relatada 

como estando dentro da faixa de 24-35 kDa (MOORE et al., 2004; SANTOS et al., 

2004; WANG et al., 2005, 2009). A massa molecular das isoformas identificadas 

neste trabalho foi similar àquelas relatadas na literatura para Diospyrus kaki (29 kDa) 

(ZHANG et al., 2013), Hordeum vulgare (29 kDa) (ABD ELHAMID et al., 2010), 

Nepenthes sp. (31 kDa) (ROTTLOFF et al., 2011) e Hevea brasiliensis (30 kDa) 

(SUKPRASIRT; WITITSUWANNAKUL, 2014). Os pontos isolelétricos das isoformas 

também foram semelhantes aos observados de diversas quitinases, como a 

quitinase-A isolada das folhas de Cycas revoluta (pI 5,6) (TAIRA et al., 2009) e 

ICChI uma quitinase do látex de Ipomoea carnea subsp. fistulosa (pI 5,3) (PATEL et 

al., 2009).  

A presença destas isoformas pode ser atribuída a modificações pós-

traducionais, como glicolisações (SEHGAL et al., 2011). Desta forma, P4 também foi 

avaliado quanto a presença de carboidratos na sua estrutura através do método de 

Schiff (FIGURA 13). 

Quando avaliadas quanto a presença de carboidratos em sua estrutura, as 

proteínas presentes em PL, PI e P4 foram coradas, demonstrando a abundância de 

proteínas glicosiladas presentes no látex de C. procera. A lectina de sementes de 

Canavalia brasiliensis (ConBr) não foi corada, confirmando a confiabilidade do 

método, já que essa lectina não é glicosilada. Como esperado, a Ribonuclease-B foi 

corada fortemente (FIGURA 13). P4, no entanto se mostrou como uma proteína 

glicosilada e o teor de carboidratos foi estimado em 12,8%. 
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Figura 12 – Espectro de massas nativo deconvoluído (A) e espectro de massas de 
isoformas (B) de P4, obtido por ESI-TOF 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A - Espectro de massas de P4 apresenta um pico de maior intensidade com massa 
molecular de 27,4 kDa e outros de massas aproximadas referentes às isoformas. B - 
Detalhe de um zoom no espectro de massas na zona entre 27, 1 a 28,2 kDa evidencia a 
presença das isoformas de quitinases. 
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Figura 13 - Detecção de glicoproteínas nas proteínas do látex de Calotropis procera 
utilizando o reagente de Schiff 
 
 
                        Rib   PL   PI   P4   ConBr       Rib   PL   PI    P4   ConBr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Gel corado com o reagente de Schiff e B - Gel corado com Coomassie Brilliant Blue R-
250. Ribonuclease B (Rib) foi utilizada como controle positivo e a lectina de Canavalia 
brasiliensis (ConBr) como controle negativo para glicosilação. Foram adicionados 50 µg de 
proteína em cada poço. 
 

 Diversas quitinases de plantas também apresentam glicosilações em sua 

estrutura, como é o caso das quitinases isoladas do látex de Morus sp. (KITAJIMA et 

al., 2010), a quitinase-A, isolada das folhas de Cycas revoluta (TAIRA et al., 2009) e 

a ICChI, uma quitinase do látex de Ipomoea carnea subsp. fistulosa (PATEL et al., 

2009).  

Para a determinação da sequencia NH2-terminal, P4 foi submetido a 

cromatografia de fase reversa, para obter uma solução mais pura e livre de 

contaminantes. A partir deste fracionamento foram obtidos 4 picos, um não retido e 

três retidos. Este dado infere que, dentre as isoformas de quitinases presentes em 

P4, existem graus diferenciados de hidrofobicidade, provavelmente devido a 

alterações pontuais em alguns aminoácidos devido a modificações pós-traducionais 

(FIGURA 14). 

 De posse destas novas frações (P4-A, B, C e D) estas foram submetidas ao 

sequenciamento NH2-terminal, pelo método de degradação de Edmam. Foram 

obtidas quatro sequencias diferentes (P4-A: 1QEVEEFTPYYFHYWYYFRSAS21, P4-

B: 1QPVMNLEYPRYLNDINDYRDDNNYD25, P4-C: 1QPGEVPVDDH10 e P4-D: 

1QPVEEIVANEEEEEEYGRRTTDTIG25). Estas sequências foram analisadas, em 

A B 
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programas de alinhamento de sequencias de aminoácidos, quanto ao grau de 

similaridade com outras quitinases depositadas em bancos de dados do NCBI 

(protein – BLAST). Das sequencias analisadas, somente P4-B exibiu maior 

similaridade com quitinases de plantas e 8 resíduos de aminoácidos, na posição 11 a 

23, foram altamente conservados em todas as sequencias pesquisadas (TABELA 6). 

 

 

Figura 14 - Perfil cromatográfico da fração P4 por cromatografia de fase reversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatografia de fase reversa em HPLC da fração P4 (2 mg/mL). Os picos foram eluídos a 
partir de concentrações crescentes de acetonitrila (0-100%). (A) Pico não retido, (B, C e D) 
picos retidos. Leitura da absorbância a 280 nm. 
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Tabela 6 - Comparação da sequência de aminoácidos NH2-terminal das quitinases do 
látex de Calotropis procera com aquelas depositadas no banco de dados do NCBI 
(Viridiplantae)  
 

Organismo Identificação Sequência ID (NCBI) Similaridade (%) E-value 

Calotropis 
procera (P4-B) 

 01   QPVMNLEYPRYLNDIN         DYRDDNNYD    25 
 

 
  

Solanum 
lycopersicum 

Chitinase 6 143                          YINEINGPSGDYCDENNTD   161 XP_00423783
3.1 

53 0.009 

      
Oryza sativa 
 

Chitinase 
 

157                          YINEINGASMDYCDKNN       173 BAC76691.1 
53 

0.15 
 

      
Nicotiana 
tomentosiformis 

Chitinase 6-
like 

56                            FINEINGPSLDYCDENN         72 XP_00960971
8.1 

47 0.28 

      
Nicotiana 
tabacum 

Class IV 
Chitinase 

143                          FINEINGPSLDYCDENN        159 
 

BAF44533.1 
47 0.29 

      
Brassica napus Chitinase 03                            YIEEINGASRDYCDENN        19 AAK14960.1 47 0.51 
      
Brassica rapa Chitinase 03                            YIEEINGASRDYCDENN        19 AAK14963.1 47 0.52 
 
Calotropis 
procera (P4-A) 

 
 
 

 
01   QEVEEFTPYYFHYWYYFRSAS                       21 
 

 
  

 
Calotropis 
procera (P4-C) 
 
Calotropis 
procera (P4-D) 

  
01   QPGEVPVDDH                                                10 
 
 
01   QPVEEIVANEEEEEEYGRRTTDTIG               25 

 

  

      

 
Posições com resíduos conservados estão sombreadas em cinza. 
 

 

4.2 Caracterização enzimática das isoformas de quitinases de P4 

 

Uma vez que as proteínas isoladas foram identificadas, por meio de 

espectrometria de massas, como sendo todas isoformas de quitinases, foi realizado 

um ensaio de atividade quitinolítica, utilizando quitina coloidal como substrato, para 

apoiar este resultado e, ainda, foi avaliada a estabilidade da amostra quando tratada 

quimicamente com ditiotreitol (DTT) em concentrações crescentes (3, 10 e 30 mM), 

quando submetida ao tratamento térmico em diferentes temperaturas (25 – 100 °C) 

e quando tratada em diferentes valores de pH (FIGURAS 15 e 16). 

P4 apresentou forte atividade quitinásica, contudo esta atividade foi menor 

quando comparada à atividade da fração que lhe deu origem (PI) (FIGURA 15-A). 

Este resultado é esperado, uma vez que PI é uma fração rica em quitinases. Todos 

as sequencias obtidas das frações provenientes de PI, apresentaram identidade com 

quitinases de bancos de dados (TABELA 7). 
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Figura 15 – Atividade quitinásica in vitro das proteínas do látex de Calotropis procera 
(PL), seu pico cromatográfico (PI) e a subfração P4 (A) e estabilidade da atividade 
quitinásica de P4 após tratamento com DTT (B) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi utilizado uma alíquota de 250 µL das amostras testadas a partir de uma solução de 1 
mg/mL. A atividade foi expressa em nanokatal (nkat) por grama de massa. As colunas 
correspondem às médias de cada triplicata. *p < 0,05 indica diferença significativa quando 
comparado ao grupo controle P4 (B) (n=3, ANOVA - Bonferroni). 
 

Figura 16 – Avaliação da atividade quitinásica in vitro de P4 frente a variações de 
temperatura (A) e pH (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi utilizado uma alíquota de 250 µL das amostras testadas a partir de uma solução de 1 
mg/mL. A atividade foi expressa em nanokatal (nkat) por grama de massa (n=3 Média ± DP). 
 

 

* 

A B 

A B 

* 

* 
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Tabela 7 – Avaliação, por espectrometria de massas (ESI-Q-TOF), da identidade das 
frações oriundas da fração PI de Calotropis procera, obtidas por cromatografia de 
troca iônica em coluna Mono-Q 

Fração Sequencia peptídica Uniprot 
PLGS 

SCORE 

Quantidade 
de 

Peptídeos 

Descrição da 
proteína 

P1 VPGYGVITNIINGGVECGK 
 
VPGYGVITNIINGGVECGK 

B9VQ31 
 

P86181 

13,8 
 

13,8 

1 
 

1 

Quitinase classe 1 
 
Endoquitinase 

P2 VPGYGVITNIINGGVECGK 
 
MGQLNVLTGSKGEIR 
FITHEISFK 

B9VQ31 
 

P85348 
 

Q5QJY8 

13,8 
 

13,8 
 

13,8 

1 
 

1 
 

1 

Quitinase classe 1 
Fragmento de 
peroxidase 
Álcool 
Desidrogenase  

P3 VPGYGVITNIINGGVECGK 
 
VPGYGVITNIINGGVECGK 

B9VQ31 
 

P86181 

13,8 
 

13,8 

1 
 

1 

Quitinase classe 1 
 
Endoquitinase 

P4 VPGYGVITNIINGGVECGK 
 
VPGYGVITNIINGGVECGK 

B9VQ31 
 

P86181 

13,8 
 

13,8 

1 
 

1 

Quitinase classe 1 
 
Endoquitinase 

P5 VPGYGVITNIINGGVECGK 
 
VPGYGVITNIINGGVECGK 

B9VQ31 
 

P86181 

13,8 
 

13,8 

1 
 

1 

Quitinase classe 1 
 
Endoquitinase 

P6 VPGYGVITNIINGGVECGK 
 
VPGYGVITNIINGGVECGK 

B9VQ31 
 

P86181 

13,8 
 

13,8 

1 
 

1 

Quitinase classe 1 
 
Endoquitinase 

 

 

As isoformas de quitinases perderam gradualmente sua atividade enzimática 

á medida que concentrações crescentes de DTT foram adicionadas à reação. DTT é 

um agente redutor, que desfaz pontes dissulfeto ao reduzi-las com moléculas de 

hidrogênio. Portanto, é sugerido que estas quitinases possuem pontes dissulfeto que 

estabilizam sua estrutura em uma conformação importante para a sua atividade 

catalítica (FIGURA 15-B). Esta hipótese é reforçada, uma vez que, como dito 

anteriormente, os domínios de ligação a carboidratos e de atividade catalítica da 

quitinase de H. brasiliensis possuem pontes dissulfeto que estabilizam a sua 

estrutura (KESARI et al., 2015). Desfeita esta interação, esta enzima se torna 

incapaz de se ligar à quitina e de realizar a sua atividade catalítica, o que evidencia 

a importância destas interações para o estabelecimento de sua atividade enzimática.    

As quitinases presentes em P4 mostraram-se ativas quanto tratadas com 

temperaturas de até 60 °C. A atividade ótima para as estas enzimas foi em 25 ºC. 

Contudo, novos ensaios de atividade quitinolítica devem ser realizados, com 

temperaturas inferiores a 25 ºC para confirmar a temperatura ótima da enzima. 

Tratamentos por um tempo mínimo de 30 min em temperaturas superiores a 60 ºC 
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foram suficientes para a inativação enzimática, provavelmente por causar 

desnaturação das proteínas, levando a um estado conformacional que impossibilita 

a atividade enzimática (FIGURA 16-A). 

As quitinases de P4 apresentaram-se ativas na faixa de pH de 5 a 7, contudo 

o pH 5 foi observado como o pH ótimo destas enzimas. Em valores de pH inferiores 

a 4 e superiores a 8 não foi detectada atividade quitinásica, o que pode ser 

explicado pelo fato de que os resíduos presentes no domínio catalítico das proteínas 

e essenciais para a ação de hidrólise, precisam estar parcialmente protonados para 

que sejam doadores de prótons eficientes e exerçam a atividade catalítica. Em 

adição, a remoção ou adição de prótons aos resíduos de aminoácidos pode eliminar 

uma interação iônica essencial na estabilização da conformação da enzima. Em 

valores de pH entre 5 e 7, provavelmente, devem existir a quantidade de 

protonações ideais para um máximo de atividade destas quitinases (FIGURA 16-B). 

Resultados semelhantes foram observados por Zhang e colaboradores 

(2013), onde a DKC, uma quitinase isolada de Diospyrus kaki apresentou atividade 

quitinolítica máxima no pH 4,5. Entretanto, esta quitinase apresentou uma 

temperatura ótima de 60 °C. Em adição, o pH ótimo de uma quitinase isolada do 

látex de H. brasiliensis foi idêntico ao deste estudo (5,0) e a temperatura ótima de 

atividade relatada foi de 45 °C (SUKPRASIRT; WITITSUWANNAKUL, 2014). 

Kitajima e colaboradores (2010) também relataram o pH 5,0 como sendo o ótimo da 

quitinase de Mucor sp. 

A maioria das quitinases de plantas têm as suas atividades ótimas em valores 

de pH de 3,0 a 5,0. No entanto, quitinases vegetais, como as presentes em Ficus 

microcarpa, Carica papaya, Ananas comosus, Vicia faba e Avena sativa exibiram 

suas atividades ótimas em faixas de pH variando entre 5,4 a 9,0 (TAIRA et al., 2005; 

TAIRA; TOMA; ISHIHARA, 2005; CHEN et al., 2007; SØRENSEN et al., 2010; 

WANG et al., 2012). 

As quitinases deste estudo não apresentaram uma ampla faixa de 

estabilidade às diferenças de pH, entretanto, algumas quitinases vegetais também 

não são estáveis em ampla faixa de pH, como as quitinases de Vitis vinifera, Carica 

papaya e Vicia faba (ANO et al., 2003; CHEN et al., 2007; WANG et al., 2012). 

Wang e colaboradores (2012) relataram que a quitinase do feijão é estável apenas 

na faixa de pH 4,0-6,8, semelhante ao observado neste estudo, onde as quitinases 

se mostraram estáveis apenas na faixa de pH entre 5 e 7. 
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Apesar de apresentar uma moderada faixa de estabilidade enzimática á 

temperatura (25 – 60 °C), as quitinases apresentaram uma temperatura ótima (25 

°C) inferior ao comumente descrito na literatura (MOORE et al., 2004; WANG et al., 

2005, 2009, 2012). Essa diferença pode ser explicada devido a diferentes graus de 

glicosilações entre estas quitinases, uma vez que cadeias de oligossacarídeos 

influenciam em aspectos como solubilidade da proteína e estabilidade térmica 

(SEHGAL et al., 2011). Além da presença de numerosas pontes dissulfeto presentes 

nas moléculas, o que favorece uma maior estabilidade. 

 
4.3 Estudos estruturais das quitinases do látex de Calotropis procera  
 
 

Após a determinação das principais características bioquímicas das 

quitinases de P4, análises por dicroísmo circular foram realizadas com o intuito de 

conhecer as características estruturais destas enzimas e as modificações nesses 

padrões quando ocorrem variações de pH, temperatura e presença de agente 

redutor. 

O dicroísmo circular (CD) é uma técnica precisa muito útil para determinação 

de parâmetros estruturais. Essa técnica se baseia na absorção da luz, circularmente 

polarizada, por cromóforos que possuem quiralidade intrínseca ou são colocados em 

ambientes quirais. As proteínas possuem vários cromóforos que podem dar origem a 

sinais de CD. Na região do UV distante (180-240 nm) os espectros de CD dão 

informações sobre o conteúdo de estrutura secundária em relação à presença de α-

hélices e folhas-β. Os espectros de CD na região do UV próximo (260-320 nm) são 

utilizados para análises das cadeias laterais dos aminoácidos aromáticos e, 

portanto, fornecem informações sobre a estrutura terciária de proteínas (RANJBAR; 

GILL, 2009). Essa técnica possibilita o estudo da estrutura da molécula na condição 

em que ela exerce sua atividade biológica. 

Os espectros de CD das quitinases na sua forma nativa sugerem que elas 

apresentam conteúdo majoritário de α-hélices (FIGURA 17-A). Um máximo de 

elipticidade molar no comprimento de onda de 192 nm e os mínimos de elipticidade 

molar nos comprimentos de onda de 208 e 222 nm são característicos de proteínas 

com alto percentual de α-hélices (RANJBAR; GILL, 2009). A desconvolução do 

espectro de CD na forma nativa permitiu estimar o percentual de estruturas 
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secundárias, observados para as quitinases, os quais estão sumarizados na tabela 

8.  

 

Tabela 8 - Estimativa de elementos da estrutura secundária das quitinases do látex de 
Calotropis procera 
 

Amostra α-hélice Folha- β Outras estruturas 

Quitinases 31,33% 25,59% 43,08% 

As análises dos resultados de CD foram feitas com o programa K2D3 Server. 

 

O efeito da variação da temperatura sobre a estabilidade estrutural das 

quitinases foi avaliado. Para tanto, as enzimas foram incubadas a temperaturas 25 a 

100 °C por 5 minutos antes das leituras. A figura 17-B mostra que as quitinases 

mantiveram suas estruturas estáveis até 60 °C, apresentando perda de padrões 

estruturais apenas quando tratadas com temperaturas superiores a 70 °C. Em 

adição, não foram capazes de restabelecer seus padrões estruturais após 

desnaturação a 100 ºC, ou seja, não foram capazes de realizar o refolding. 

Elementos característicos de estruturas secundárias para as quitinases na 

sua forma nativa foram parcialmente perdidos quando estas foram tratadas com 3 e 

10 mM do agente redutor DTT antes da análise de CD (FIGURA 17-C). O que 

sugere que as quitinases tiveram suas estruturas conformacionais moderadamente 

alteradas na presença deste agente redutor. Este resultado explica o fato da 

atividade quitinolítica destas quitinases ser reduzida na presença de DTT (FIGURA 

16-B). Desta forma, fica claro que as quitinases aqui relatadas possuem suas 

estruturas estabilizadas por ligações dissulfeto. Os espectros de CD obtidos quando 

as quitinases foram tratadas com DTT na concentração de 30 mM, foram 

inconclusivos e portanto não foram utilizados neste trabalho. 

O efeito da variação do pH sobre a estrutura das quitinases também foi 

avaliado. Como pode ser visto na Figura 17-D, os espectros de CD apresentaram 

perda das características observadas para as proteínas na sua forma nativa, o que 

sugere que as estruturas secundárias das quitinases sofreram alterações nos 

intervalos de pH abaixo de 5,0 e acima de 8,0, o que corrobora com os resultados 

obtidos para a atividade quitinolítica (FIGURA 16-D). Uma vez que as amostras 

apresentaram atividade enzimática apenas na faixa de pH entre 5,0 e 7,0. Esses 
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resultados sugerem que as estruturas destas enzimas são pouco estáveis frente a 

variações de pH. 

Existem poucos estudos na literatura que caracterizam a estrutura de 

quitinases por meio de dicroísmo circular. Contudo, Huet e colaboradores (2006) 

também observaram um alto conteúdo de α-hélices em duas quitinases isoladas do 

látex de Carica papaya. As quitinases classificadas como pertencentes à família das 

glicosil hidrolases 19 (GH19) são caracterizadas por possuir um alto teor de α-

hélices em sua estrutura (CHUANG; LIN; LIN, 2008). Portanto, podemos sugerir que 

as quitinases do látex de C. procera, isoladas neste estudo, podem ser classificadas 

como pertencentes à família GH19. 

Uma análise por microscopia de força atômica (AFM) foi realizada no intuito 

de caracterizar, parcialmente, a estrutura das isoformas de quitinases em condições 

nativas. A partir de uma concentração de 0,25 µg/mL, pode-se observar a formação 

de aglomerados, o que dificulta a caracterização das moléculas individuais (FIGURA 

18-A e B). Contudo, numa análise mais detalhada, da topografia em alta resolução, 

é possível observar claramente um complexo molecular em forma de um hexâmero 

(FIGURA 18-C). 

A microscopia de força atômica (AFM) é uma poderosa técnica com escala de 

resolução nanométrica que permite a análise estrutural de moléculas em solução e 

condições nativas (MÜLLER et al., 2002). Hoje, a técnica de AFM é rotineiramente 

empregada com uma nano ferramenta para inúmeras análises, tais como a 

localização de moléculas específicas, a visualização de proteínas de membrana na 

bicamada lipídica e a determinação de estruturas proteicas (PILLET et al., 2014; 

RICO et al., 2013).  
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D 

Figura 17 – Espectros de dicroísmo circular, na região de UV distante, das quitinases 
na forma nativa (A), submetidas a diferentes temperaturas (B), tratadas com DTT nas 
concentrações 3 e 10 mM (C) e diferentes valores de pH (D) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Espectro de CD das isoformas de quitinases nas suas formas nativas B - Efeito da 
temperatura sobre a estrutura das quitinases, submetidas a tratamento térmico de 25 – 95 
°C C - Efeito de agentes redutores sobre a conformação estrutural das quitinases, incubadas 
com DTT (3 mM – linha verde e 10 mM – linha azul) durante 30 min antes de terem seus 
espectros de dicroísmo analisados. D - Efeito do pH sobre a estruturas das quitinases, 
incubadas por 30 minutos em cada tampão (glicina-HCl pH 2,5 – verde escuro; acetato de 
sódio pH 4,0 – azul escuro e 5,0 - vermelho; fosfato de sódio pH 7,0 - laranja, tris-HCl pH 9,0 
– azul claro e glicina-NaOH pH 10 – verde claro) a uma concentração de 0,25 mg/mL. 
 
 
 
 
 
  

C 

A B 
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Figura 18 – Microscopia de força atômica de P4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem topográfica (A, B e C) da solução de P4 (0,25 mg/mL) adsorvida em mica por 
microscopia de força atômica. Um “zoom” da imagem B sugere uma formação em hexâmero 
da estrutura das isoformas de quitinases presentes em P4 (Imagem C). 
 

 
 

B 

100 nm 200 nm 

A 

10 nm 

C 
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V - CONCLUSÃO 

 

Uma mistura de isoformas de quitinases, com valores aproximados de massa 

molecular e ponto isoelétrico, foi identificada no látex de C. procera. Estas proteínas 

foram sugeridas como sendo umas das moléculas responsáveis pelo efeito 

citotóxico in vitro promovido pela fração proteica do látex. Estas quitinases se tratam 

de glicoproteínas, que possuem sua conformação estrutural estabilizada por pontes 

dissulfeto, cujas interações estabelecidas são fundamentais para sua atividade 

enzimática. 

Devido à forte atividade quitinolítica, que apresenta considerável faixa de 

estabilidade à variações de temperatura, e ao maior conteúdo de α-hélices, estas 

proteínas podem ser classificadas como pertencentes à família 19 das glicosil 

hidrolases.  

As quitinases vegetais são conhecidamente classificadas como proteínas de 

defesa, desta forma, estas enzimas recém-identificadas possuem grande potencial 

para aplicações biotecnológicas. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Pragas agrícolas 

 

No ano de 2014, a população mundial ultrapassou os 7 bilhões e em 2050 é 

esperado que a população se aproxime dos 9,6 bilhões. Este crescente aumento 

populacional é um desafio para os agricultores, uma vez que para saciar este 

contingente, seria necessário pelo menos duplicar, se não triplicar, a produção 

agrícola nos próximos 40 anos. Por outro lado, a intensificação das práticas 

agrícolas acarreta o aumento dos problemas causados pelas pragas das culturas, o 

que tem prejudicado o seu controle (BECKER-RITT; CARLINI, 2012; WU et al., 

2014).  

Pragas agrícolas como insetos, nematoides, vírus, fungos e bactérias são 

responsáveis por grandes perdas na agricultura, por causarem danos e provocarem 

doenças na vegetação. Em 2003, as perdas na produção agrícola mundial chegaram 

a 45%, onde 13% corresponderam às perdas causadas por insetos fitófagos e 12% 

às perdas causadas por fungos fitopatogênicos (CARLINI; GROSSI-DE-SA, 2002; 

BABU et al., 2003; LEE et al., 2003).  

Em adição, a intensificação nas práticas agrícolas em sistemas de 

monoculturas aliada ao uso contínuo de inseticidas sintéticos aumentam os 

prejuízos. A eficácia destes produtos não neutraliza os problemas decorrentes de 

sua utilização, tais como: contaminação ambiental, presença de altos níveis de 

resíduos nos alimentos, desequilíbrio biológico devido à eliminação de inimigos 

naturais e surgimento de populações de insetos resistentes (RODRÍGUEZ; 

VENDRAMIM, 1996; KRANTHI et al., 2001; PATIL; JADHAV, 2015). São cada vez 

mais constantes os relatos de resistência a tratamentos químicos em várias espécies 

de insetos-praga e fungos fitopatogênicos (MENG et al., 2010; MAREI; RASOUL; 

ABDELGALEIL, 2012; ZHANG et al., 2015; CHEN; ZHANG, 2015). 

Portanto há um grande interesse em desenvolver novas estratégias que 

visem diminuir as perdas causadas por estas pragas agrícolas. Vários estudos têm 

sido realizados para identificar novas substâncias bioativas que possuam efeito 
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deletério contra insetos fitófagos e fungos fitopatogênicos (TEGEGNE; PRETORIUS; 

SWART, 2008; RIZZELLO et al., 2009; BAO et al., 2010; BAI et al., 2013). Das 

substâncias descritas, a maioria é de natureza proteica e de origem vegetal. 

Algumas dessas proteínas têm se mostrado passíveis de serem expressas em 

plantas transgênicas, devido ao seu potencial em proteger culturas economicamente 

importantes, contribuindo para a redução do uso de produtos químicos na agricultura 

(HO; WONG; NG, 2007; CHATTOO et al., 2010; SVECOVÁ et al., 2013). 

 

1.1.1 Fungos fitopatogênicos  

 

Os fungos pertencem a um vasto grupo de organismos heterotróficos. Estima-

se que haja mais de 1,5 milhões de espécies no mundo, apesar de apenas 100.000 

espécies, aproximadamente, terem sido descritas. Fungos são microrganismos 

eucariotos, heterotróficos, aclorofilados, absortivos e que possuem a membrana 

plasmática e a parede celular como principais barreiras de proteção. Estes 

organismos obtêm sua energia pela ruptura de moléculas orgânicas, podendo 

ocupar desta forma diversos nichos ecológicos, atuando como parasitas, sapróbios 

ou então estabelecendo relações simbióticas, como por exemplo, com algas, 

formando os líquens (ADAMS, 2004; AGRIOS, 2005).  

A parede celular dos fungos é constituída de polímeros lineares de β-1,4-N-

acetil-D-glucosamina (quitina) ou celulose (como no caso dos oomicetos), α-1,3-

glucanos, β-1,3-glucanos e β-1,6-glucanos, lipídios, peptídeos e uma matriz proteica. 

A proporção, concentração e/ou disposição destes elementos pode variar de acordo 

com a espécie ou entre as fases do ciclo de vida destes organismos (HARDHAM; 

MITCHELL, 1998; CANTU et al., 2009; AIRES et al., 2012). 

Para o estabelecimento da infecção fúngica na planta, inicialmente, ocorre a 

liberação de moléculas adesivas, que são responsáveis pela fixação do fungo à 

superfície vegetal. Em seguida, ocorre a secreção de enzimas hidrolíticas capazes 

de hidrolisar a parede celular vegetal e outros componentes, possibilitando a 

penetração e nutrição do fungo. Por último, ocorre a diferenciação de estruturas de 

infecção especializadas, que dão continuidade à colonização (HARDHAM; 

MITCHELL, 1998; RIBEIRO et al., 2007; POCIECHA et al., 2013). 

Os fungos produzem uma grande variedade de metabolitos, de baixo peso 

molecular, que são capazes de afetar de forma prejudicial as atividades fisiológicas 
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da planta. Embora milhares de metabolitos produzidos por fungos tenham sido 

descritos, apenas uma pequena fração destes possui função biológica conhecida 

(HORBACH et al., 2011). Células vegetais tratadas com victorina, um metabólito 

secundário tóxico isolado do fungo Cochliobolus victoriae, respondem com reações 

de resistência típica, como deposição de calose, síntese de fitoalexina e respostas 

semelhantes a apoptose, incluindo fragmentação do DNA, oxidação de lipídios e 

clivagem da RUBISCO (NAVARRE; WOLPERT, 1999; TADA et al., 2005; HOAT et 

al., 2006). Em adição aos metabólitos secundários de fungos, proteínas secretadas 

também desempenham um papel chave na infecção, como inativadores de 

fitoalexinas (DELSERONE et al., 1999), enzimas hidrolíticas (KIKOT; HOURS; 

ALCONADA, 2009), inibidores de enzimas hidrolíticas de plantas (ROONEY et al., 

2005) e, em fungos necrotróficos em particular, toxinas que induzem clorose ou 

necrose (HOWLETT, 2006; MÖBIUS; HERTWECK, 2009).  

Fungos são organismos extremamente adaptáveis, podendo usar 

praticamente qualquer tipo de superfície como habitat para se desenvolverem (por 

exemplo, azulejo de banheiro, peles, folhas, matéria em decomposição). Portanto, 

eles são muito eficientes em colonizar e utilizar plantas, seres humanos e animais 

como substrato (COX; PERFECT, 1993). 

Contudo, aproximadamente 10% das espécies conhecidas de fungos são 

capazes de colonizar plantas e uma fração menor é capaz de causar doenças. 

Entretanto, entre os agentes causais de doenças infecciosas, os fungos 

fitopatogênicos são responsáveis por um elevado índice de perda nas culturas de 

várias espécies (KNOOGE, 1996; BECKER-RITT; CARLINI, 2012). Por este motivo, 

existem muitos estudos sobre a interação destes fungos com plantas cultivadas 

(GALLI et al., 2005; TOFFOLATTI et al., 2012; WANG et al., 2014). 

Ainda, os fungos podem ser classificados de acordo com seus hábitos 

alimentares em biotróficos, hemibiotróficos e necrotróficos. Os fungos biotróficos são 

aqueles que se alimentam e crescem em tecidos de plantas vivas. Eles são capazes 

de colonizar a planta hospedeira através da supressão das suas respostas de 

defesa. Fungos hemibiotróficos estabelecem inicialmente uma interação biotrófica 

com a planta hospedeira, contudo, em fases posteriores da infecção, são capazes 

de se tornar necrotróficos. Os fungos necrotróficos crescem e se alimentam de 

material vegetal morto. Para tanto, eles sintetizam e secretam metabólitos 

secundários tóxicos na primeira tentativa de colonização, matam suas células 
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hospedeiras e se nutrem dos compostos orgânicos. Neste modo de infecção, a 

morte de células da planta hospedeira precede ou acompanha a colonização do 

agente patogênico (HORBACH et al., 2011; VLEESHOUWERS; OLIVER, 2014).  

A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de fungos fitopatogênicos 

hemibiotróficos e necrotróficos, incluindo as espécies de plantas hospedeiras, 

doenças causadas e tecidos alvos da infecção. 

 

Tabela 1 – Hospedeiros e doenças causadas por fungos fitopatogênicos  

Fungos 
Principais 

hospedeiros 
Doenças 
causadas 

Tecido/órgão 
injuriado 

Referências 

Hemibiotróficos 
 
Colletotrichum 
lindemuthianum 

Phaseolus 
vulgaris 

Antracnose 
Folhas, caule 

e pecíolos 
COSTA, 2002 

     
Colletotrichum 
gloeosporioides 

Carica papaya Antracnose Frutas 
CIA et al., 

2007 

Fusarium 
oxysporum 

Mais de 100 
espécies de 

plantas 

Murcha 
vascular e 
podridão 
radicular 

Raízes 
LEE et al., 

2010; 
AGRIOS, 2005 

Fusarium solani 
Glycine max, 
Phaseolus 
vulgaris 

Deterioração, 
murcha e 

podridão de 
raízes 

Raízes 

FU; CHANG, 
1999; IQBAL 
et al., 2005; 

ABEYSINGHE, 
2007 

Necrotróficos 

Rhizoctonia 
solani 

Oryza sativa, 
Phaseolus 
vulgaris 

Queima da 
bainha 

Hipocótilos e 
raízes 

DATTA et al., 
1999 

Mucor sp. 
159 espécies 

de plantas 
Podridões 

Grãos, flores e 
frutos 

ALVES; 
TRUFEM; 
MILANEZ, 

2002 

Aspergillus 
niger 

Vitis vinifera, 
Allium cepa e 

Arachis 
hypogaea 

Mofo negro Frutas 
SAMSON et 
al., 2001 

Adaptado de Souza e colaboradores (2011). 
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1.1.1.1 Fusarium oxysporum 

 

 Fusarium oxysporum é um fungo fitopatogênico ubíquo, hemibiotrófico, que se 

desenvolve no solo e é capaz de provocar o fenômeno de murcha vascular em uma 

grande variedade de plantas, trazendo prejuízos para culturas de grande importância 

econômica como algodão, melão, tomate e banana. Os sintomas característicos da 

doença incluem o escurecimento vascular, nanismo, murcha progressiva e 

desfolhação, podendo culminar na morte das plantas atacadas (AGRIOS, 2005). 

 A espécie Fusarium oxysporum compreende diversas formae speciales (f. sp.) 

que, coletivamente, infectam mais de 100 plantas diferentes (MICHIELSE; REP, 

2009). Em adição, F. oxysporum é também um agente patogênico emergente de 

seres humanos, podendo causar infecções invasivas em pacientes 

imunocomprometidos (O'DONNELL et al., 2004; NUCCI; ANAISSIE, 2007). 

Apesar de a espécie F. oxysporum infectar uma grande variedade de plantas, 

isolados individuais desta espécie são capazes de infectar apenas uma ou poucas 

variedades de plantas (ARMSTRONG; ARMSTRONG, 1981; GORDON; MARTYN, 

1997). Estudos filogenéticos sugerem que diferentes formae specialis, que infectam 

a mesma planta hospedeira, podem ter se originado de forma independente durante 

o curso da evolução (O'DONNELL et al., 1998). 

Devido o ciclo sexual de F. oxysporum não ser conhecido, o mecanismo que 

elucida o surgimento destas novas linhagens patogênicas por muito tempo 

permaneceu desconhecido. Entretanto, uma análise da sequência do genoma 

completo da forma patogênica do tomate F. oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) revelou 

a presença de regiões genômicas de linhagem específica (LS), incluindo quatro 

cromossomos inteiros que estão ausentes em outras espécies de Fusarium, como 

os patógenos do cereal F. graminearum e F. verticillioides (MA et al., 2010). A 

transferência de duas regiões genômicas de linhagem específica dos cromossomos 

de Fol para um isolado não patogênico, lhe permitiu causar doenças em plantas de 

tomateiro. Isto sugere que a transferência horizontal de pequenos cromossomos, 

entre estas linhagens, poderia explicar o surgimento de novas linhagens patogênicas 

(MA et al., 2010). 

 A capacidade incomum de um único isolado de F. oxysporum f. sp. lycopersici 

infectar ambos, o tomateiro e ratos imunodeprimidos, fornece um modelo único para 

estudar patogenicidade trans-reinos em fungos (ORTONEDA et al., 2004). Análises 
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genéticas utilizando mutantes revelou que moléculas que são essenciais para a 

infecção de plantas de tomate, tais como a proteína quinase (MAPK) ou uma 

proteína G, são dispensáveis para a virulência em camundongos (DI PIETRO et al. , 

2001; ORTONEDA et al, 2004; MARTINEZ-ROCHA et al, 2008). Outras, tais como o 

fator de transcrição PacC, responsivo à variações de pH, são necessários para a 

virulência no modelo de camundongos, mas não nas plantas (CARACUEL et al., 

2003; ORTONEDA et al., 2004). De acordo com esses dados percebe-se que F. 

oxysporum emprega distintas estratégias de infecção em plantas e mamíferos.  

 

1.1.1.2 Colletrotrichum gloeosporioides 

 

O gênero Colletotrichum é um dos mais comuns e importantes gêneros de 

fungos fitopatogênicos. Praticamente todas as culturas cultivadas em todo o mundo 

são suscetíveis a uma ou mais espécies de Colletotrichum. Estes fungos podem 

causar sérios danos como antracnose e podridões pós-colheita. Os membros deste 

gênero causam grandes perdas para culturas economicamente importantes, 

especialmente frutas, legumes e plantas ornamentais. Os danos causados por 

Colletotrichum spp. estendem-se para produtos alimentares importantes, incluindo 

banana, mandioca e sorgo, cultivados pelos agricultores de subsistência nos países 

em desenvolvimento ao longo dos trópicos e subtrópicos (PRUSKY, 1996). 

Colletotrichum é um gênero de fungos assexuados, pertencente aos 

coelomicetos. Apesar dos avanços significativos, a taxonomia de Colletotrichum 

permanece duvidosa. Muitas incertezas existem no que diz respeito à sistemática de 

fungos patogênicos deste gênero e, em função dos critérios utilizados, o número de 

espécies pode variar de 29 a mais de 700 (VON ARX, 1957; SUTTON, 1992). Uma 

das espécies mais dúbias é C. gloeosporioides. 

Como resultado da sua importância como agente patogênico, seu estilo único 

de vida (hemibiotrófico e intracelular) e a facilidade com que podem ser cultivados e 

manipulados, Colletotrichum apresenta um extenso histórico como modelo de 

fitopatógeno para diversos estudos bioquímicos, fisiológicos e genéticos. A infecção 

de Colletotrichum sobre feijão serviu como modelo para muitos dos primeiros 

estudos sobre fitoalexinas (KUC, 1972). Durante os anos 1970 e na década de 90, 

grande parte do trabalho que estabeleceu e caracterizou o fenômeno da indução de 
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resistência sistêmica adquirida (SAR) foi realizado utilizando o sistema 

Colletotrichum-pepino como modelo (DURRANT; DONG, 2004). 

C. gloeosporioides inicialmente estabelece a infecção através de uma breve 

fase biotrófica, onde ocorre a deposição e aderência do conídio na superfície do 

tecido vegetal, a germinação e emissão do tubo germinativo, o desenvolvimento do 

apressório e a penetração da epiderme por hifas intracelulares primárias. O fungo, 

posteriormente, muda para uma fase necrotrófica destrutiva, associada com hifas 

secundárias mais estreitas que se ramificam por todo o tecido hospedeiro. Estas 

hifas têm a capacidade de infectar células vizinhas, produzindo lesões nas 

superfícies de folhas infectadas (DEAN et al., 2012). 

 

1.1.2 Insetos fitófagos 

 

Os insetos representam um amplo e diverso grupo de animais, 

compreendendo cerca de um milhão de espécies (LALITHA et al., 2005). Estimativas 

revelam que metade das espécies conhecidas de insetos seja composta por 

fitófagos, competindo com o homem na busca por recursos disponíveis na natureza 

(DALY; DOYEN; EHRLICH, 1978). Esses animais são conhecidos por causarem 

grandes devastações em plantações e esta ação predatória tem sido responsável 

por elevada perda na produtividade final de várias culturas de importância agrícola 

(BECKER-RITT; CARLINI, 2012). 

Os insetos e, principalmente, suas larvas atacam preferencialmente folhas e 

sementes (BRZIN; KIDRIC, 1995). As pragas podem destruir as sementes 

totalmente ou de forma parcial, neste caso minimizando o poder germinativo em até 

27% (VIEIRA; BASTOS; PEREIRA, 1975) e, também, reduzindo a quantidade de 

reservas nutritivas (PACHECO; PAULA, 1995). Além disso, ao infestar os grãos, os 

insetos sempre estão em número elevado e a movimentação intensa pode causar a 

elevação da umidade e da temperatura dos grãos infestados, tornando as condições 

favoráveis ao desenvolvimento de fungos (VIEIRA; VIEIRA; RAMOS, 1993). 

Cultivos de feijão (Phaseolus vulgaris) podem ser severamente danificados 

quando infestados por Acanthoscelides obtectus e/ou Zabrotis subfasciatus, dois 

insetos bruquídeos (DOBIE et al., 1990). Outros cultivos de leguminosas, tais como 

ervilhas (Pisum sativum) e feijões do gênero Vigna também sofrem extensivos danos 
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se infestados pelo Bruchus pisorum e Callosobruchus maculatus (CHRISPEELS 

GROSSI-de-SÁ; HIGGINS, 1998). 

Entre as principais alternativas aos inseticidas convencionais, destaca-se o 

uso de inseticidas botânicos, os quais visam, geralmente, encontrar moléculas 

naturais para o uso direto no controle de pragas (SOUSA et al., 2005). A utilização 

de plantas inseticidas como método alternativo de controle de pragas, não é uma 

técnica recente e seu uso é comum, sobretudo em países tropicais, antes mesmo do 

advento dos inseticidas sintéticos. O ressurgimento das pesquisas com plantas 

inseticidas ocorreu em razão da necessidade de novos compostos que controlem as 

pragas sem provocar problemas ao homem e ao ambiente (ALMEIDA et al., 2005). 

 

1.1.2.1 Callosobruchus maculatus  

 

Callosobruchus maculatus é um inseto (Coleoptera: Bruchidae), conhecido 

popularmente como gorgulho ou caruncho do feijão, bastante estudado por ser a 

principal praga do feijão-caupi (Vigna unguiculata) (MACEDO et al., 2007). O cultivo 

dessa leguminosa ocorre, principalmente, na Região Nordeste do Brasil, 

constituindo-se em um dos principais componentes da dieta alimentar, 

principalmente na zona rural (CORRÊA, 2003). C. maculatus ataca, principalmente, 

as sementes estocadas, afetando severamente a qualidade, o peso e a capacidade 

de germinação (FIGURA 1) (DONGRE et al., 1996; HALL et al., 1997).  

 

Figura 1 – Aspectos gerais do inseto Callosobruchus maculatus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. (A) Detalhe morfológico do inseto adulto Callosobruchus 
maculatus e (B) seu período larval. (C) Detalhe da infestação em feijão de corda.  

A B C 
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C. maculatus apresenta características físicas e ciclos de vida típicos. Os 

ovos são colocados sobre as vagens ou diretamente sobre as sementes das 

leguminosas. A duração completa do ciclo de vida é de 26 dias a 30 °C. Os ovos são 

colocados em um líquido claro e pegajoso expelido pela fêmea servindo de apoio 

para a penetração da larva para o interior do grão. As pupas apresentam coloração 

branca-leitosa e medem cerca de 3 mm de comprimento (COUTINHO; OLIVEIRA-

NETO; GROSSI-de-SÁ, 2000). No estágio inicial, a larva se alimenta do endosperma 

da semente e num estágio posterior se alimenta do embrião (PUZZI, 1977). Os 

adultos são besouros pequenos com 1,8 a 2,5 mm de comprimento e coloração 

castanho escura, que vivem cerca de 5 a 8 dias. As fêmeas são maiores que os 

machos e apresentam manchas claras bem definidas em sua superfície superior, 

contrastando com a cor escura do seu corpo (COUTINHO; OLIVEIRA-NETO; 

GROSSI-de-SÁ, 2000). 

 

1.2 Estratégias de combate às pragas agrícolas  
 

O uso de inseticidas é um dos métodos de controle mais empregado na 

atualidade. O controle químico pode ser aplicado de forma preventiva ou curativa. 

Esse tratamento tem sido eficaz no controle dos carunchos, porém, sua utilização é 

dificultada pelo custo dos produtos e pela toxicidade sobre espécies não alvo, 

decorrente da natureza química dos inseticidas, ocorrendo também o aumento da 

resistência a esses agentes químicos (LORINI, 2001). 

Uma das alternativas ao uso de agrotóxico são os biopesticidas, que fazem 

uso de predadores, parasitas e patógenos naturais de insetos-praga. Formulações 

baseadas na bactéria Bacillus thuringiensis, uma bactéria gram-positiva que sintetiza 

cristais de proteínas inseticidas durante a esporulação, representa o bioinseticida 

mais vendido no mundo, sendo usado há mais de 50 anos no controle de insetos, 

principalmente lepdópteros (FERRÉ; VAN RIE, 2002; MUSSER; SHELTON, 2003). 

Devido aos custos dos produtos químicos, pequenos agricultores têm utilizado 

várias práticas, como: mistura dos grãos de feijão com areia, cal, cinza de madeira, 

terra de formigueiro, pimenta-do-reino ou óleos (GUTIERREZ; SCHOONHOVEN, 

1981; DONPEDRO, 1989). O efeito repelente do óleo de sementes de Nim 

(Azadirachta indica) sobre Z. subfasciatus foi mostrado por Oliveira e Vendramim 

(1999). Hall e Harman (1991) constataram que o tratamento de sementes de 
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Phaseolus vulgaris com óleo de soja (Glycine max) resultou na redução da 

ovoposição e da emergência de adultos de Z. subfasciatus. 

 

1.2.1 Calotropis procera como fonte de proteínas na defesa de plantas 

 

 Por ser rico em moléculas biologicamente ativas e proteínas que atuam na 

defesa de plantas como proteases, quitinases, peroxidases e inibidores de proteases 

(FREITAS et al., 2007; RAMOS et al., 2015), o látex de C. procera oferece uma 

importante fonte natural de moléculas que podem atuar no combate à pragas e 

patógenos de plantas (RAMOS et al., 2007, 2010; SOUZA et al., 2011; FREITAS et 

al., 2011). 

 Há um número crescente de estudos publicados a cerca do envolvimento de 

proteínas presentes no látex desta planta na defesa contra insetos praga e fungos 

fitopatogênicos. Os primeiros dados que apontaram o envolvimento das proteínas do 

látex de C. procera na defesa de plantas foram obtidos em um trabalho publicado 

por Ramos e colaboradores (2006), onde foi demonstrado que as proteínas do látex 

de C. procera apresentaram forte efeito tóxico contra as larvas do mosquito da 

dengue. Este resultado levantou a hipótese de que neste látex poderiam existir 

proteínas envolvidas na defesa de plantas. Uma vez que foi tóxico para as larvas de 

mosquitos, também poderia ser tóxico a insetos praga ou fungos fitopatogênicos?  

Nesta perspectiva, Freitas e colaboradores (2007) realizaram um intenso 

estudo de caracterização proteica do látex de C. procera. Neste estudo foi possível 

identificar diversas proteínas que estão envolvidas na defesa vegetal, tais como 

proteases, peroxidases e quitinases.  No entanto, foi no trabalho conduzido por 

Ramos e colaboradores (2007) que foi possível observar de fato o efeito destas 

proteínas sobre distintos insetos pragas de vegetação. Neste estudo as proteínas do 

látex de C. procera foram capazes de afetar o desenvolvimento e o ganho de peso 

de insetos como Ceratis capitata¸ Anticarsia gemmatalis e Dysdercus peruvianus. 

Estes efeitos tóxicos foram atribuídos, principalmente, à presença de quitinases e 

proteases cisteínicas neste látex.  

Em adição, Ramos e colaboradores (2010) também avaliaram os efeitos 

tóxicos destas proteínas sobre outro inseto praga, o coleóptera Callosobruchus 

maculatus. Foi observado forte efeito inseticida contra C. maculatus, mesmo em 

doses tão baixas como 0,1% (m/m). Proteínas presentes nesta amostra foram 
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capazes de digerir as proteínas presentes no trato gastrointestinal deste inseto. 

Ademais, as proteínas estudadas também se mostraram bastante estáveis, pois 

foram resistentes aos tratamentos térmicos em diferentes temperaturas e à digestão 

pela enzima pronase, bem como pelas enzimas digestivas do trato gastrointestinal 

de C. maculatus, mantendo a atividade inseticida. O que nos leva a crer que 

diversas proteínas presentes neste fluido podem estar envolvidas e agindo 

sinergicamente neste efeito inseticida. 

 Pereira e colaboradores (2010) realizaram um interessante estudo para 

compreender as bases biológicas da resistência da borboleta monarca (Danaus 

plexippus) sobre as proteínas tóxicas presentes no látex de C. procera, sua planta 

hospedeira. As proteases presentes no trato intestinal destas lagartas são capazes 

de rapidamente digerir as proteínas presentes no látex de C. procera, evitando seus 

efeitos tóxicos.  

Na continuação deste estudo, o trabalho realizado por Ramos e 

colaboradores (2015) levantou novas hipóteses a cerca da relação resistência/ 

susceptibilidade entre lagartas (Pseudosphynx tetrio e Danaus plexippus) e suas 

plantas laticíferas hospedeiras (Plumeria rubra e Calotropis procera, 

respectivamente). Foi observado que os inibidores de proteases estão envolvidos 

nos sistemas defensivos tanto das lagartas como de suas plantas hospedeiras. 

Apesar de os inibidores de proteases do látex inibirem as proteases do trato 

intestinal (in vitro), a capacidade das proteases intestinais das lagartas de digerirem 

as proteínas do látex (in vivo), independentemente da sua origem, parece ser 

importante para a resistência à toxicidade presente no látex. 

 Em um trabalho publicado por Ramos e colaboradores (2011) foi observado 

que os fluidos laticíferos de C. procera e Plumeira rubra apresentaram efeito 

repelente sobre a ovoposição de Callosobruchus maculatus e Zabrotis subfasciatus. 

Porém foi proposto que este efeito não parece estar relacionado com as proteínas e 

tampouco com substâncias voláteis presentes neste fluído. 

Souza e colaboradores (2011) estudaram os efeitos tóxicos das proteínas do 

látex de C. procera, Plumeria rubra, Carica candamarcensis e Euphorbia tirucalli 

sobre diversos fungos fitopatogênicos, dentre eles os hemibiotróficos Colletotrichum 

gloeosporioides, Fusarium oxysporum e Fusarium solani e os necrotróficos 

Rhizoctonia solani, Neurospora sp. e Aspergillus niger. As proteínas do látex de C. 

procera inibiram o crescimento de hifas e germinação de esporos de cada fungo 
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analisado. Contudo, este efeito foi perdido após tratamento térmico ou proteólise 

destas proteínas e potencializado quando estas proteínas foram tratadas com DTT 

(ditiotreitol – agente redutor). Estes resultados forneceram evidências para o 

envolvimento de proteínas no efeito inibitório. Em adição, a análise proteômica 

confirmou a presença de proteases, quitinases, peroxidases e osmotinas no látex 

desta planta, o que fortifica a hipótese de que proteínas laticíferas fazem parte do 

repertório de defesa da planta contra agentes fitopatogênicos. 

Logo em seguida, Freitas e colaboradores (2011a, b) confirmaram a presença 

de osmotinas no látex de C. procera ao isolarem uma proteína similar à osmotina, 

proteína esta capaz de exercer forte efeito antifúngico contra importantes fungos 

fitopatogênicos, tais como Fusarium solani, Neurospora sp. e Colletotrichum 

gloeosporioides. A CpOsm (Osmotina de Calotropis procera) inibiu tanto a 

germinação de esporos como o crescimento de hifas. A atividade antifúngica 

observada em CpOsm se deve ao fato desta proteína induzir a permeabilização das 

membranas dos esporos, como é bastante relatado para outras osmotinas ou 

proteínas semelhantes à taumatina. 

Diante de todas estas observações e levando em consideração os efeitos 

deletérios das proteínas do látex de C. procera sobre insetos fitófagos e fungos 

fitopatogênicos, a hipótese de que fluidos laticíferos estão envolvidos na defesa das 

plantas é reforçada e torna C. procera uma promissora fonte de proteínas com 

potencial uso no controle de pragas agrícolas. 

Em adição, diversos estudos demonstram os efeitos deletérios de quitinases 

isoladas de plantas sobre fungos e insetos (KITAJIMA et al., 2010; CHOPRA; SAINI 

2014; CHEN et al., 2014; WANG et al., 2014). 

Esses dados nos levaram a investigar se a fração PI do látex de C. procera, 

obtida após cromatografia de troca iônica, fração esta rica em quitinases, bem como 

quitinases purificadas a partir desta fração, poderiam estar envolvidas nestes efeitos 

deletérios contra o inseto fitófago Callosobruchus maculatus e sobre os fungos 

fitopatogênicos Fusarium oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides. 
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II - OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de quitinases do látex de 

Calotropis procera sobre importantes pragas agrícolas como os fungos 

fitopatogênicos Fusarium oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides e o inseto 

fitófago Callosobruchus maculatus. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

� Avaliar o efeito de quitinases do látex de C. procera sobre o crescimento 

micelial e germinação de esporos de Fusarium oxysporum e Colletotrichum 

gloeosporioides; 

� Avaliar a capacidade destas proteínas de induzir estresse oxidativo ou provocar 

alterações na permeabilidade da membrana plasmática de esporos dos fungos 

em estudo; 

� Avaliar o efeito destas quitinases sobre o desenvolvimento do inseto 

Callosobruchus maculatus, a partir da análise dos parâmetros de sobrevivência 

e peso larval, emergência de insetos adultos e tempo médio de 

desenvolvimento. 
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III - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MATERIAIS 

 

3.1 Reagentes 

 

Os meios de cultura Agar Sabouraud Dextrose (SDA) e Yeast Peptone 

Dextrose (YPD) foram obtidos da DIFCO e Himedia, respectivamente. Iodeto de 

propídio e 3,3'-diaminobenzidina (DAB) foram obtidos da Sigma-Aldrich, Brasil. 

Todas as amostras utilizadas nos ensaios antifúngicos foram esterilizadas utilizando 

filtros para seringa de 0,22 µm (Millipore®). 

Os demais reagentes utilizados foram de grau analítico. 

 

3.2 Material vegetal 

 

Para a realização deste estudo, foi utilizado o látex de Calotropis procera (Ait) 

R. Br., uma planta pertencente à família Asclepiadaceae e amplamente distribuída 

na cidade de Fortaleza e região metropolitana. C. procera foi identificada pelo 

Professor Edson de Paula Nunes, taxonomista do Herbário Prisco Bezerra da 

Universidade Federal do Ceará e foi depositada sob exsicata de número N. 32663. 

 

3.3 Modelos para estudo 

 

3.3.1 Fungos 

 

 Os fungos fitopatogênicos Fusarium oxysporum e Colletotrichum 

gloeosporioides foram obtidos da micoteca do laboratório de Proteínas Vegetais de 

Defesa do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, UFC. 
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3.3.2 Insetos 

 

Os insetos da espécie Callosobruchus maculatus (Fabr.), pertencentes à 

Ordem Coleoptera e família Bruquidae, foram obtidos a partir de colônias mantidas 

no Laboratório de Plantas Laticíferas do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular, UFC. Estes insetos têm sido mantidos em incubadora B.O.D. a 27 ± 1 °C, 

umidade relativa de 65-75% e fotoperíodo de 12 horas de luz, em sementes de 

feijão-de-corda obtidas no comércio local. As culturas são mensalmente renovadas 

através da adição de insetos recém-emergidos em sementes novas. 

 

MÉTODOS 

 

3.4 Ensaios antifúngicos 

 

3.4.1 Cultivo dos fungos e obtenção das suspensões de esporos 

 

O cultivo dos fungos foi realizado em placas de Petri (100 x 15 mm), contendo 

25 mL do meio Sabouraud Dextrose Agar (SDA) estéril. As placas inoculadas foram 

mantidas em câmara de germinação do tipo B.O.D. a 27 ± 2 ºC, umidade relativa de 

70% e fotoperíodo de 12 horas (claro/escuro). Os fungos foram renovados 

mensalmente através da transferência de pellets de uma placa contendo os fungos 

para outra placa contendo apenas meio de cultura SDA. Todos os procedimentos 

foram realizados em câmara de fluxo laminar. Os meios de cultura foram 

constituídos de 65 g de SDA dissolvido em 1 L de água destilada e autoclavados por 

20 minutos, a 120 ºC, 1,5 kgf. 

A obtenção das suspensões de esporos foi realizada de acordo com o método 

descrito por Melo e colaboradores (1997), com algumas modificações. Os esporos 

foram coletados a partir da adição de 5 mL de água destilada estéril sobre os meios 

de culturas contendo os respectivos fungos, crescidos a duas semanas. Com o 

auxílio de uma alça de Drigalski (previamente flambada), foram realizados 

movimentos suaves na superfície do micélio para a liberação dos esporos. As 

suspensões obtidas foram filtradas em malhas finas de nylon estéreis, para a 

remoção das hifas remanescentes. O filtrado resultante foi denominado de 

suspensão padrão de esporos. Para a realização dos ensaios de inibição de 
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crescimento micelial e da germinação de esporos, as suspensões contendo os 

esporos foram ajustadas para uma concentração de 2 x 105 esporos/mL. Os esporos 

foram contados com o auxílio de uma câmara de Neubauer em microscópio óptico 

(Olimpus System Microscope BX 60). 

 

3.4.2 Inibição do crescimento micelial 

 

 Para avaliar o efeito das isoformas de quitinases isoladas do látex de C. 

procera sobre o crescimento micelial de Fusarium oxysporum e Colletotrichum 

gloeosporioides o ensaio de inibição do crescimento foi realizado conforme a 

metodologia descrita por Broekaert, Cammue e Vanderleyden (1990), com algumas 

adaptações. Os ensaios foram desenvolvidos em placas de microtitulação de 

poliestireno de fundo chato (estéreis) de 96 poços. Cada poço continha 10 µL de 

uma suspensão de esporos (2 x 105 esporos/mL) e 90 µL de meio YPD (“Yeast 

Peptone Dextrose”). Após 16 horas na ausência de luz, a 27 ºC, 100 µL de solução 

contendo as quitinases (P4 – 1 mg/mL em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0) 

foram adicionados. Os controles negativos e positivos para inibição do crescimento 

micelial foram o tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0, e o peróxido de hidrogênio 

200 mM, respectivamente. Soluções contendo PL e PI (1 mg/mL em tampão acetato 

de sódio 50 mM, pH 5,0) também foram utilizadas a título de comparação. Todas as 

amostras foram filtradas em membranas de 0,22 µm. O crescimento micelial foi 

monitorado através de leituras de absorbância a 620 nm, em intervalos de 8 horas, 

até um total de 24 horas, em leitor de ELISA (Biotrak II Plate Reader, Amersham 

Biosciences). 

 

3.4.3 Inibição da germinação de esporos 

 

Para avaliar o efeito das quitinases de C. procera sobre a germinação de 

esporos de Fusarium oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides, o ensaio de 

inibição da germinação foi conduzido segundo método descrito por Souza e 

colaboradores (2011). Para tanto, 10 µL da suspensão de esporos (2 x 105 

esporos/mL) foram incubados com 10 µL das quitinases (P4 – 1 mg/mL em tampão 

acetato de sódio 50 mM, pH 5,0) em placas de polietileno reticuladas estéreis por 24 

horas a 27 °C, mantendo umidade relativa de 70%. Após o período de incubação, as 
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placas foram avaliadas quanto à inibição da germinação de esporos sob microscópio 

ótico (Olimpus System Microscope BX 60). As microfotografias de cada preparação 

foram obtidas e a taxa de germinação de esporos foi avaliada visualmente. Foram 

utilizados como controles negativo e positivo, respectivamente, tampão acetato de 

sódio 50 mM, pH 5,0 e peróxido de hidrogênio 200 mM. Soluções contendo PL e PI 

(1 mg/mL em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0) também foram utilizadas a 

título de comparação. Todas as amostras foram filtradas em membranas de 0,22 

µm. 

 

3.4.4 Efeito das quitinases na indução de estresse oxidativo em esporos de 

Fusarium oxysporum e Colletotrichum gloesporioides  

 

A produção de espécies reativas de oxigênio (EROS), tais como H2O2 por 

esporos dos fungos F. oxysporum e C. gloesporioides tratados com quitinases do 

látex de C. procera foi estimada pela adição de 3,3'-diaminobenzidina (DAB), como 

descrito por Thordal-Christensen e colaboradores (1997). O DAB é oxidado por 

peroxidases na presença de peróxido de hidrogênio, gerando um precipitado 

castanho avermelhado. Este precipitado é utilizado para indicar indução de estresse 

oxidativo em esporos fúngicos. Para tanto, 25 µL de suspensão de esporos (2 x 105 

esporos/mL) e 25 µL das amostras (P4 – 1 mg/mL em tampão acetato de sódio 50 

mM, pH 5,0) foram incubados durante 30 minutos. Após este período, 10 µL de DAB 

0,1 mg/mL (dissolvido em tampão glicina 50 mM, pH 2,5 e aquecido em banho maria 

50 °C por 1 hora, para a sua completa solubilização) foram adicionados e incubados 

por 2 horas a 27 °C. As suspensões foram transferidas para lâminas e visualizadas 

em microscópio óptico (“Olimpus System Microscope BX 60”). Foram utilizados 

como controles negativo e positivo, respectivamente, tampão acetato de sódio 50 

mM, pH 5,0 e peróxido de hidrogênio 200 mM. Soluções contendo PL e PI (1 mg/mL 

em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0) também foram utilizadas a título de 

comparação. Todas as amostras foram filtradas em membranas de 0,22 µm. As 

análises foram feitas em triplicata. 
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3.4.5 Efeito das quitinases sobre a permeabilidade da membrana plasmática de 

Fusarium oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides 

 

Para avaliar o efeito das quitinases do látex de C. procera sobre a integridade 

da membrana plasmática de esporos de F. oxysporum e C. gloeosporioides, o 

corante iodeto de propídio foi utilizado segundo metodologia descrita por Ramos e 

colaboradores (2014). O iodeto de propídio é um marcador nuclear fluorescente, 

utilizado para distinguir células necróticas de células viáveis e intactas, devido à 

propriedade do mesmo de se intercalar na molécula de DNA, desde que a 

membrana celular esteja permeável. O ensaio foi realizado como descrito na sessão 

3.4.3, com algumas modificações. Uma solução contendo 10 µL das quitinases (P4 – 

1 mg/mL em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0) foi pré-incubada com 10 µL da 

suspensão de esporos 2 x 105 esporos/mL durante 30 minutos. Após este período, 

20 µL de iodeto de propídio 1 mM foram adicionados à solução pré-incubada. Após 

30 minutos, as suspensões foram transferidas para lâminas e visualizadas em 

microscópio óptico, utilizando filtro de fluorescência B-2A de comprimento de onda 

de 450 nm (“Eclipse 80i Nikon”). Foram considerados esporos permeabilizados 

aqueles em que os núcleos se apresentaram fluorescentes (vermelhos). Foram 

utilizados como controles negativo e positivo, respectivamente, tampão acetato de 

sódio 50 mM, pH 5,0 e PL (visto que apresenta forte atividade antifúngica) numa 

concentração de 1 mg/mL em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0. As análises 

foram feitas em triplicata. 

 

3.5 Bioensaios com Callosobruchus maculatus 

 

 Bioensaios utilizando um sistema de sementes artificiais foram realizados 

visando avaliar o desenvolvimento das larvas e insetos adultos de C. maculatus em 

sementes artificiais enriquecidas com a fração PI do látex de C. procera, fração esta 

rica em atividade quitinolítica. A metodologia seguida foi descrita por Macedo e 

colaboradores (1993), com algumas modificações. 
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3.5.1 Preparo das sementes 

 

 Sementes comerciais de Vigna unguiculata, susceptíveis ao ataque dos 

insetos, foram destegumentadas, trituradas em moinho elétrico e, posteriormente, 

maceradas em gral e pistilo para a obtenção de uma farinha de fina granulação. As 

frações testadas foram, cuidadosa e exaustivamente, misturadas com a farinha do 

feijão de corda, em diferentes concentrações. As sementes artificiais foram 

preparadas em uma encapsuladora manual utilizando cápsulas gelatinosas (nº. 1). 

Cápsulas contendo somente farinha de V. unguiculata foram utilizadas como 

controle negativo. As sementes artificiais foram colocadas em contato com feijão de 

corda por um período de 24 horas antes de serem submetidas à oviposição, a fim de 

ficarem com o odor característico do feijão, o que possibilita sua aceitação pelos 

insetos. 

 

3.5.2 Efeito das frações do látex no desenvolvimento de Callosobruchus 

maculatus 

 

Para este ensaio foram conduzidos 5 tratamentos (PI - 0,1%, 0,05% e 

0,025%, PL 0,1% m/m e o controle negativo contendo apenas a farinha do feijão), 

onde cada um foi realizado em triplicata. Cada grupo experimental foi composto por 

5 sementes artificiais (total de 15 sementes), acondicionadas em potes plásticos 

com tampa perfurada. Insetos não sexados, com 1 dia de idade, foram introduzidos 

em cada pote em quantidade aleatória, mas suficiente para atingir o número 

necessário de ovos em um período de 24 horas. Decorrido este período, os insetos 

foram descartados e o número de ovos ajustado para 5 por semente. Após 20 dias, 

as sementes foram abertas para avaliação da sobrevivência e do peso larval. Para 

expressar a percentagem de sobrevivência, o número de larvas vivas foi 

determinado e correlacionado com o total de ovos eclodidos. Neste ensaio a fração 

PL 0,1% foi utilizada como controle positivo.  

Um segundo experimento foi realizado em paralelo e seguindo rigorosamente 

as mesmas condições, onde as sementes não foram abertas no vigésimo dia, foi 

permitido o completo desenvolvimento larval até a emergência dos insetos adultos. 

Após a primeira emergência, a eclosão dos insetos foi acompanhada durante 17 

dias, onde o número de insetos adultos e o dia da emergência foram registrados, 
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para cada grupo experimental, sendo então calculado o tempo médio de 

desenvolvimento e percentual de emergência de insetos adultos, relacionado ao 

número de ovos efetivamente eclodidos. 

 

3.6 Análise estatística 

 

As diferenças estatísticas entre os grupos foram obtidas a partir da análise de 

variância (ANOVA, n=3) seguida do teste de Bonferroni para múltiplas comparações, 

de acordo com a necessidade, onde valores de p inferiores a 0,05 foram 

considerados significantes. Para estas análises foi utilizado o programa estatístico 

GraphPad Prism Software versão 5.0 (San Diego, CA).  
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Ensaios antifúngicos 

 

 As isoformas de quitinases, isoladas neste trabalho, foram avaliadas quanto a 

atividade antifúngica sobre as espécies Fusarium oxysporum e Colletotrichum 

gloeosporioides. O efeito deletério de quitinases sobre fungos é algo bem 

estabelecido e vários trabalhos confirmam isso (LAM; NG, 2001; CHU; NG, 2005; 

WANG et al., 2005). Como os fungos contêm quitina, na estrutura da parede celular, 

a indução de quitinases em plantas é uma das principais respostas de defesa ao 

ataque destes patógenos (PATIL; GHORMADE; DESHPANDE, 2000). 

Quando avaliado o efeito das quitinases sobre o crescimento micelial de F. 

oxysporum e C. gloeosporioides, estas não foram capazes de inibir o 

desenvolvimento das hifas, que se desenvolveram bem dentro de um período de 24 

horas. Apesar de P4, aparentemente, reduzir o crescimento micelial de C. 

gloeosporioides em comparação ao controle, esta diferença não foi significativa 

(FIGURA 2). 

As quitinases também não afetaram a germinação dos esporos de F. 

oxysporum, entretanto reduziram de forma significativa a germinação de esporos de 

C. gloeosporioides (FIGURA 3). Estas, ainda, não foram capazes de induzir estresse 

oxidativo nos esporos dos fungos avaliados (FIGURA 4). Contudo, as quitinases 

foram capazes de provocar discretas alterações na permeabilidade da membrana 

plasmática dos esporos, visto que poucos esporos reagiram com o fluoróforo e 

apresentaram-se fluorescentes (FIGURA 5).  

Em contrapartida, a fração PL, a qual deu origem à fração PI e, 

consequentemente, a P4, apresentou forte atividade antifúngica em todos os testes 

realizados. Este resultado já era esperado e corrobora com dados anteriormente 

publicados, além de validar os resultados deste estudo (SOUZA et al., 2011). 
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Figura 2 – Avaliação do efeito de P4 sobre o crescimento micelial de Fusarium 
oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides 
 
A       B 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
C       D 
 

 

 

 

 

A e B - Percentual de crescimento micelial em 24 horas. C e D - Crescimento micelial 
durante 24 horas. As amostras PL, PI e P4 foram testadas a 1 mg/mL (dissolvidas em 
tampão acetato de sódio, pH 5,0). Foram utilizadas como soluções controle tampão acetato 
de sódio (pH 5,0) - negativo e H2O2 200 mM – positivo.  Os ensaios foram realizados a 27 
°C, por 24 horas e 70% de humidade relativa. O efeito sobre o crescimento micelial foi 
observado a partir da leitura de absorbância a 620 nm em leitor de placas Elisa (ELX800 
Absorbance microplate reader – BIOTEK ®). *p<0,05 indica diferença significativa 
comparado com Controle (negativo) e #p<0,05 comparado com H2O2 (n=3 ANOVA, Teste de 
Bonferroni). 
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Figura 3 – Avaliação do efeito de P4 sobre a germinação de esporos de Fusarium 
oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides 

 
F. oxysporum 

 
      CONTROLE            H2O2             PL                    PI                     P4   

   
C. gloeosporioides 

 
        CONTROLE           H2O2               PL                      PI             P4   

 
As frações PL, PI e P4 (1 mg/mL) foram dissolvidas em tampão acetato de sódio pH 5,0. 
Tampão acetato de sódio (pH 5,0) foi utilizado como controle negativo e H2O2 200 mM como 
controle positivo. Os ensaios foram realizados a 27 °C, por 24 h e 70% de humidade 
relativa. O efeito sobre a germinação foi observado em microscópio óptico BX60 Olympus 
(Aumento de 100x). As barras representam 50 µm. 
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Figura 4 – Detecção de H2O2 em esporos de Fusarium oxysporum e Colletotrichum 
gloeosporioides induzidos por P4 

F. oxysporum 
 

      CONTROLE            H2O2               PL                     PI                    P4 

   
C. gloeosporioides 

 
       CONTROLE           H2O2              PL                   PI                      P4   

 
As soluções de PL, PI e P4 foram testadas a 1 mg/mL. Tampão acetato de sódio foi utilizado 
como controle negativo e H2O2 como controle positivo. A reação foi confirmada pela 
coloração escura (marrom-avermelhada) observada nos esporos, indicando a formação de 
espécies reativas de oxigênio que reagiram com o DAB (indicados pelas setas). O resultado 
foi observado em microscópio óptico BX60 Olympus (Aumento de 400x). Barras 
representam 10 µm. 
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Figura 5 – Efeito de P4 sobre a permeabilidade da membrana plasmática de esporos 
de Fusarium oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides 

 
F. oxysporum 

 
       CONTROLE                     PL                              PI               P4 

   
C. gloeosporioides 

 
       CONTROLE                      PL                           PI                P4 

A suspensão de esporos de 2 x 105 esporos/mL foi incubada por 30 min com soluções de 
PL, PI e P4 (1 mg/mL). O fluoróforo iodeto de propídio (1 mM) foi utilizado para determinar a 
integridade das membranas dos esporos. O resultado foi observado em microscópio óptico 
Eclipse 80i Nikon, filtro de fluorescência B-2A de 450 nm (Aumento de 400x). Barras 
representam 10 µm. 
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Apesar da grande maioria das quitinases apresentar pronunciado efeito 

antifúngico sobre diversas espécies, algumas apresentam efeito específico sobre 

uma ou poucas espécies de fungos. Uma quitinase isolada de Phaseolus vulgaris foi 

capaz de inibir o crescimento fúngico apenas de F. oxysporum e M. arachidicola 

(CHU; NG, 2005). A acaconin, uma quitinase isolada de Acacia confusa, apresenta 

efeito antifúngico apenas sobre R. solani (LAM; NG, 2010). A quitinase de Ananas 

comosus apresenta atividade antifúngica somente sobre Trichoderma viride (TAIRA; 

TOMA; ISHIHARA, 2005). 

Para entender por que as quitinases mostram distintas atividades 

antifúngicas, sobre diferentes fungos patogênicos, Yan e colaboradores (2008) 

elucidaram o mecanismo através do estudo do efeito antifúngico da quitinase 

recombinante de arroz, purificada a partir de Pichia pastoris. Foi proposto que, 

quitinases exibem diferentes espectros de atividades antifúngicas, devido à 

microestrutura de superfície e a proporção de quitina na parede celular do fungo. As 

quitinases podem facilmente interagir com a quitina presente na parede celular, uma 

vez que esta esteja disposta de uma maneira que permita a exposição de seus 

feixes de fibras na superfície da parede. Quanto mais acessível estiver o substrato 

para as quitinases, mais rapidamente a quitina será hidrolisada e maior será a 

atividade antifúngica.  

Interessante notar que, apesar de PI ser uma fração rica em quitinases e 

apresentar forte atividade quitinolítica, não foi capaz de efetivamente causar efeitos 

deletérios sobre os fungos testados. No entanto, a atividade antifúngica das 

quitinases aqui avaliadas não deve ser descartada. Novas espécies de fungos 

devem ser testadas para avaliar o efeito deletério. Ademais, a concentração proteica 

utilizada foi baixa, devido ao baixo rendimento da amostra, portanto novos ensaios 

utilizando concentrações mais elevadas destas frações devem ser realizados.  

Em um trabalho recente, 3 novas proteases foram isoladas do látex de C. 

procera (RAMOS et al., 2013). Essas proteases foram avaliadas quanto ao efeito 

antifúngico contra as espécies C. gloeosporioides e Neurospora sp (dados não 

publicados). Contudo, não foi evidenciado um forte efeito antifúngico como 

observado para sua fração de origem (proteínas do látex de C. procera - PL). As 

proteases não inibiram o crescimento micelial dos fungos testados e inibiram a 

germinação de esporos apenas de C. gloeosporioides. Este fato também não exclui 

a atividade antifúngica destas proteases, visto que estas podem apresentar 
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especificidade para algumas espécies, o que é bastante relatado na literatura. 

Ademais, poucos fungos foram avaliados, uma gama maior de espécies seria 

necessária para inferir uma conclusão a respeito. Entretanto, estes dados levantam 

a hipótese de que diferentes proteínas, contidas neste látex, podem agir em 

sinergismo para promover o efeito antifúngico, visto que a fração proteica total do 

látex apresenta forte atividade antifúngica (SOUZA et al., 2011).  

Proteínas de látex vegetal surgem como uma grande promessa para o 

controle de pragas. Por ser um fluido rico em diversas moléculas biologicamente 

ativas, o látex se tornou importante alvo de pesquisas. Ao longo dos últimos 20 

anos, diversos trabalhos foram publicados sobre látex, atribuindo funções de defesa 

de plantas, aplicações biotecnológicas, além de estudos ecológicos e evolucionários. 

A maioria das evidências desses estudos reforça a hipótese de que o látex tem um 

papel fundamental na defesa de plantas contra patógenos e insetos (AGRAWAL; 

KONNO, 2009). 

A planta Calotropis procera é uma forte candidata para a produção de 

biomoléculas neste sentido. Freitas e colaboradores (2007) identificaram várias 

proteínas, presentes neste látex, classificadas como PR-proteínas, incluindo 

proteases, peroxidases e quitinases. Souza e colaboradores (2011) evidenciaram a 

presença de forte atividade antifúngica na fração proteica do látex de Calotropis 

procera contra os fungos fitopatogênicos hemibiotróficos C. gloeosporioides, 

Fusarium oxysporum, F. solani e necrotróficos Rhizoctonia solani, Neurospora sp. e 

Aspergillus niger. 

 

4.2 Ensaios inseticidas 

 

Visto que as quitinases, isoladas de C. procera neste estudo, apresentaram 

baixo efeito deletério sobre os fungos testados, uma nova perspectiva foi 

investigada. Teriam estas quitinases efeito deletério mais pronunciado sobre 

insetos? Esta hipótese foi testada sobre o inseto fitófago Callosobruchus maculatus. 

Para tanto, o efeito inseticida das quitinases foi avaliado por meio de 

bioensaios de dieta artificial, onde as sementes produzidas artificialmente foram 

enriquecidas com a fração PI do látex de C. procera. A partir deste ensaio, foram 

avaliados os efeitos tóxicos provocados por estas proteínas sobre a sobrevivência 
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de larvas, peso larval, emergência de insetos adultos e tempo médio de 

desenvolvimento. 

A fração PI foi utilizada neste bioensaio devido ao baixo rendimento da 

fração P4, visto que foi necessária uma grande quantidade, em massa, de proteínas 

para alcançar os percentuais de amostra requeridos para a confecção das 

sementes. Como PI é uma fração rica em quitinases, e o objetivo central desta 

investigação foi avaliar o efeito inseticida de quitinases sobre Callosobruchus 

maculatus, a fração PI foi avaliada. 

Larvas de C. maculatus, que se desenvolveram em sementes contendo 

0,1% (m/m) das proteínas presentes em PI, foram significativamente afetadas 

(p<0,05). As larvas que se alimentaram de sementes controle (contendo apenas a 

farinha do feijão), apresentaram taxa de sobrevivência e peso de, respectivamente, 

82 ± 2,8% e 7,8 ± 0,2 mg. Por outro lado, larvas que cresceram em sementes 

acrescidas de 0,1% (m/m) de PI exibiram evidente redução destes parâmetros. A 

taxa de sobrevivência decaiu para 36 ± 5,6% e o peso larval para 4 ± 0,8 mg. Os 

efeitos de PI, nas concentrações 0,05% e 0,025% (m/m), sobre as larvas de C. 

maculatus também são observados, embora não tão evidentes quanto PI 0,1% 

(m/m). As taxas de sobrevivência foram reduzidas para 50 ± 2,8% e 64 ± 5,6%, 

respectivamente. Os pesos larvais também diminuíram para 5,2 ± 0,5 mg (PI 0,05%) 

e 6,3 ± 0,5 mg (PI 0,025%) (FIGURA 6 – A e B). Com base nestes resultados, foi 

calculada a dose letal capaz de reduzir a sobrevivência das larvas por 50% (DL50), 

sendo estimada em 0,09% (m/m). 

O percentual de emergência de insetos adultos e o tempo médio de 

desenvolvimento de C. maculatus também foram muito afetados. A porcentagem de 

emergência e o tempo médio de desenvolvimento de insetos adultos, criados em 

sementes controle, foram estimados em 84 ± 5,6% e 28 ± 0,45 dias, 

respectivamente. Estes valores foram alterados para 42 ± 7,07% e 33 ± 0,46 dias 

para insetos crescidos em sementes contendo PI 0,1% (m/m) (FIGURA 6 – C e D). 

Apesar de menos evidentes, os efeitos tóxicos causados por PI 0,05 e 

0,025% (m/m) também podem ser observados. A porcentagem de emergência e o 

tempo médio de desenvolvimento foram alterados para, respectivamente: 58 ± 2,8% 

e 32 ± 0,52 dias (PI 0,05% m/m) e 70 ± 2,8% e 30 ± 0,48 dias (PI 0,025% m/m) 

(FIGURA 6 – C e D). 
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Figura 6 – Efeito do incremento da fração PI de Calotropis procera na dieta de 
Callosobruchus maculatus 
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A sobrevivência das larvas (A), o peso das larvas (B), a emergência de insetos adultos (C) e 
o tempo médio de desenvolvimento (D) foram determinados para insetos criados em 
sementes artificiais em concentrações crescentes de PI (0,025%, 0,05% e 0,1% m/m). A 
figura inserida no gráfico B mostra o desenvolvimento de larvas de 20 dias, crescidas em 
concentrações crescentes de PI. A barra representa 5 mm. As sementes artificiais foram 
preparadas usando farinha de semente de feijão-caupi disponível comercialmente. *p<0,05 
indica diferença significativa comparado com controle (n=3 ANOVA, Teste de Bonferroni). 
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 Os resultados apresentados na figura 7 são os mesmos representados na 
figura 6, contudo os valores de PL, sobre os parâmetros avaliados, foram incluídos a 
título de comparação do efeito inseticida observado para PI. 
 

 
Figura 7 – Efeito do incremento da fração PI de Calotropis procera na dieta de 
Callosobruchus maculatus comparado com a fração PL 
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comercialmente. PL (0,1% m/m) foi utilizado como controle positivo. *p<0,05 indica diferença 
significativa comparado com controle (n=3 ANOVA, Teste de Bonferroni). 
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O efeito deletério das quitinases sobre as larvas de C. maculatus foi muito 

semelhante ao previamente observado por Ramos e colaboradores (2010), onde a 

atividade inseticida de PL foi avaliada sobre o mesmo inseto, apresentando uma 

DL50 de 0,14%. Além disso, os valores de emergência de insetos adultos e tempo 

médio de desenvolvimento também foram muito parecidos (Emergência – 60,5 ± 

5,6% para o controle e 30,5 ± 5,1% para PL; Tempo médio de desenvolvimento - 

30,8 ± 1,47 dias para o controle e 35,9 ± 1,16 dias para PL).  Estes dados sugerem 

um forte envolvimento das quitinases do látex de C. procera no efeito inseticida 

sobre Callosobruchus maculatus, visto que, apesar de estarem isoladas da fração 

proteica total do látex, exibiram forte efeito inseticida, mesmo em concentrações tão 

baixas quanto 0,1% (m/m). 

Ainda, esses valores foram muito inferiores aos observados anteriormente 

para Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), igualmente alimentados com dietas 

contendo PL (DL50 = 4,61%). Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Nocutidae) 

também foi afetado quando exposto a dietas contendo PL, no entanto, os efeitos 

foram bem menos evidentes (RAMOS et al., 2007). Novos bioensaios para avaliar o 

efeito das quitinases sobre estes insetos devem ser realizados. 

 A membrana peritrófica e o exoesqueleto de insetos atuam como barreiras 

físico-químicas para os perigos ambientais. Ambos são compostos de quitina, 

proteínas, lipídios, metabolitos de catecolaminas, minerais e outros componentes 

menores. No entanto, quitinases isoladas de alguns fungos entomopatogênicos, 

como Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana e Aspergillus flavus superam 

esses tipos de barreiras, produzindo várias enzimas de degradação extracelular, 

incluindo enzimas proteolíticas e quitinolíticas, que permitem o acesso destes 

agentes patogênicos ao interior do inseto onde estabelecem a infecção (KRAMMER; 

MUTHUKRISHNAN, 1997).  

Análises microscópicas revelaram que quitinases são capazes de lisar a 

membrana peritrófica dos insetos (HALDER et al., 2012). Em adição, em um trabalho 

publicado por Ramos e colaboradores (2015) foi evidenciado, por microscopia de 

força atômica, os danos causados pelas proteínas do látex de C. procera sobre a 

membrana peritrófica de lagartas Danaus plexippus. Nas imagens, de alta resolução, 

é possível observar as rupturas provocadas por estas proteínas na membrana 
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peritrófica. Visto que o látex de C. procera contem quitinases em sua constituição 

(FREITAS et al., 2007), estas poderiam estar envolvidas no efeito observado. 

 A quitina presente no exoesqueleto e na membrana peritrófica de insetos, 

certamente são alvos de quitinases vegetais para se defender. Porém, em adição a 

essas estruturas, outro alvo importante pode ser o interior do aparelho bucal, visto 

que o pH nesta estrutura é fracamente ácido ou até neutro (KITAJIMA et al., 2010), 

tornando o ambiente ótimo para a atividade das quitinases (como no caso deste 

estudo, onde as quitinases apresentaram um pH ótimo de atividade enzimática em 

torno de 5). 

 Há muitos estudos que relatam a atividade antifúngica de quitinases vegetais. 

Contudo, poucos têm investigado sua toxicidade sobre insetos. Foi demonstrado que 

a expressão de uma quitinase, isolada de Populus sp., em tomates, inibiu o 

desenvolvimento das larvas do inseto Leptinotarsa  decemlineata e a quantidade de 

quitinases nas folhas era de apenas 0,3% (m/m) (LAWRENCE; NOVAK, 2006). 

Wasano e colaboradores (2009) observaram a presença de uma proteína de defesa 

de 56 kDa, contendo um domínio de ligação à quitina, no látex de amoreira, 

responsável por prover forte resistência à planta contra a lagarta Mamestra 

brassicae e ao bicho-da-seda Samia ricini. De forma similar, Kitajima e 

colaboradores (2010) também relataram que duas proteínas semelhantes a 

quitinases, LA-a e LA-b, isoladas do látex de Morus sp., apresentaram atividade 

inseticida contra larvas de Drosophila melanogaster. 

 Com base nestes dados, as quitinases neste estudo reportadas apresentaram 

forte efeito inseticida sobre o inseto fitófago Callosobruchus maculatus, visto que 

prejudicaram o desenvolvimento larval e causaram significativa mortalidade dos 

insetos. Contudo, apresentaram baixo efeito deletério sobre os fungos avaliados, 

sugerindo uma especificidade destas quitinases sobre insetos. Estes dados apoiam 

a hipótese de que, as proteínas presentes nos laticíferos podem estar envolvidas em 

mecanismos de defesa destas plantas contra pragas. 
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V – CONCLUSÃO 

 

 Os dados obtidos neste trabalho revelam que quitinases do látex de C. 

procera apresentam forte atividade inseticida. Os efeitos prejudiciais ao inseto 

fitófago Callosobruchus maculatus incluem a redução da sobrevivência e peso larval, 

além de reduzirem igualmente a emergência de insetos adultos e aumentarem o 

tempo médio de desenvolvimento. 

Em contrapartida, estas proteínas afetaram somente a germinação de 

esporos do fungo fitopatogênico Colletotrichum gloeosporioides e provocaram leves 

alterações na permeabilidade da membrana dos dois fungos testados (Fusarium 

oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides) nas condições avaliadas.  

 Portanto, os resultados relatados neste trabalho apoiam a hipótese de que 

proteínas laticíferas estão envolvidas em respostas de defesa das plantas às 

agressões bióticas e destacam as quitinases como sendo fortes candidatas à defesa 

contra insetos fitófagos. Estes dados, somados aos outros anteriormente publicados, 

indicam a planta C. procera como uma importante fonte de biomoléculas que podem 

ser utilizadas para o controle de pragas agrícolas. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 A resposta inflamatória 

 

1.1.1 Aspectos gerais 

 

Quando um tecido íntegro sofre uma agressão, seja de natureza infecciosa ou 

não, um complexo processo biológico é desencadeado, onde células e moléculas 

são recrutadas e processos de coagulação são desencadeados para prevenir a 

propagação do patógeno e reparar tecidos lesados, restaurando a integridade 

perdida. A este processo dá-se o nome de inflamação. A inflamação é caracterizada 

por quatro sinais clínicos básicos: rubor, calor, edema e dor. Estes sinais foram 

inicialmente descritos por Cornelius Celsus, no início da era cristã. Contudo, Rudolf 

Virchow adicionou o quinto sinal (perda da função), no século XIX (MONTENEGRO; 

FRANCO, 1999).  

Na resposta inflamatória, está envolvida uma série de componentes 

vasculares, celulares e solúveis, os quais levam a alterações (nos vasos 

sanguíneos, tecidos e fluidos internos) cuja finalidade é remover o estímulo indutor 

da inflamação e reparar o dano provocado por este (VILCEK; FELDMAN, 2004; 

ABBAS; LICHTMAN; PILLAI 2008). 

A reação inflamatória é dividida em duas fases: aguda e crônica. A fase 

aguda inicia-se rapidamente logo após a indução do estímulo danoso e sua duração 

é de algumas horas. Esta fase é caracterizada pela curta duração, onde ocorre a 

migração e ativação de leucócitos (principalmente neutrófilos) para o sítio da 

inflamação, extravasamento de proteínas plasmáticas, aumento do fluxo sanguíneo 

e da permeabilidade vascular no local, além de uma possível ativação da cascata de 

coagulação, eventos estes que acabam por manifestar os pontos cardinais da 

inflamação: vermelhidão, calor, edema, dor e, por vezes, a perda da função 

(SHERWOOD; TOLIVERKINSKY, 2004).  

A fase crônica, por sua vez, só se estabelece se o estímulo desencadeador 

da fase aguda não for eliminado. A fase crônica tem, geralmente, uma prolongada 
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duração e caracteriza-se pela presença de macrófagos e linfócitos, proliferação de 

vasos sanguíneos e tecido conjuntivo na tentativa de reparo do tecido e, algumas 

vezes, destruição tecidual (SEDGWICK; WILLOUGHBY, 1985; BROIDE, 1991). 

Desta forma, a reação inflamatória consiste num evento complexo que 

envolve o reconhecimento do agente/estímulo lesivo, para sua posterior destruição e 

tentativa de reconstruir o tecido danificado. O reconhecimento desencadeia a 

ativação e a amplificação do sistema imune resultando na ativação de células e na 

liberação de diversos mediadores responsáveis pela resposta inflamatória. No 

entanto, se a destruição do agente agressor e o processo de reparo não ocorrem de 

maneira eficiente e sincronizada, a resposta inflamatória pode levar a uma lesão 

tecidual persistente induzida pelo acúmulo de leucócitos, colágeno entre outras 

substâncias que podem ser prejudiciais ao organismo (NATHAN, 2002). 

O processo inflamatório como um todo compreende ainda dois eventos que 

ocorrem simultaneamente durante o curso evolutivo desta reação (eventos 

vasculares e celulares). Segundo Pelaia e colaboradores (2003), estes eventos são 

direcionados e amplificados por diversas substâncias de caráter multifuncional, 

como citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, mediadores lipídicos e seus 

derivados. 

 

1.1.2 Eventos vasculares 

 

Imediatamente após uma lesão, a rede tecidual lesionada sofre vasodilatação, 

o que promove um aumento do fluxo sanguíneo local e aumento da permeabilidade 

capilar seguida da redução na velocidade do fluxo sanguíneo, uma vez que o 

extravasamento de líquidos e proteínas para o interstício provoca 

hemoconcentração, aumentando a viscosidade sanguínea e gerando o 

alentecimento da circulação. Estes eventos são mediados por aminas vasoativas, 

histamina, bradicinina e serotonina, as quais são liberadas por mastócitos e 

monócitos alguns minutos após a agressão (MOTA et al., 2006). Estes processos 

geram os sinais clínicos de calor e vermelhidão. 

As modificações nos vasos de pequeno calibre permitem a passagem de 

eletrólitos e pequenas moléculas (transudato) e, posteriormente, de moléculas 

maiores, como albumina e fibrinogênio (exsudato), para o espaço extravascular, 

acarretando a formação do edema. Ao ser extravasado, o exsudato marginaliza os 
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leucócitos circulantes (fazendo-os circular junto ao endotélio) e, paralelamente, induz 

as células adjacentes do endotélio a expressar moléculas de adesão celular que 

favorecem a aderência dos leucócitos circulantes e a eventual migração destes para 

os tecidos (CRUVINEL et al., 2010).  

O processo é acompanhado pela liberação de citocinas inflamatórias (IL-1, 

TNF-α e quimiocinas) pelos macrófagos residentes no tecido lesado (FUJIWARA; 

KOBAYASHI, 2005). O exsudato também contém os componentes de quatro 

cascatas enzimáticas do plasma: sistema complemento, sistema da coagulação, 

sistema fibrinolítico e sistema das cininas (ROBBINS et al., 2005). 

 

1.1.3 Eventos celulares 

 

Quando ocorre um processo inflamatório, os macrófagos residentes fagocitam 

o agente agressor, além de degradar tecidos necróticos, ao mesmo tempo em que 

liberam diferentes mediadores inflamatórios e quimiotáticos para o recrutamento de 

leucócitos de diferentes populações para o tecido inflamado, causando edema e dor 

(FERREIRA, 1980; HOLLAND; MIKOS, 2003). Os neutrófilos são as primeiras 

células a serem atraídas para o local da injúria, seguidas dos monócitos, os quais se 

diferenciam em macrófagos teciduais, sendo aptas a fagocitar, destruir e degradar 

os microrganismos, utilizando mecanismos dependentes de oxigênio, nitrogênio e 

enzimas proteolíticas. Muitas vezes, num processo inflamatório prolongado, os 

leucócitos podem agredir os próprios tecidos do hospedeiro, lesionando células 

normais (WEDMORE; WILLIAMS, 1981; BEVILACQUA; NELSON; MONNORI, 

1994). 

Estas células permanecem no sítio inflamatório por 12 a 24 horas e, 

posteriormente, sofrem apoptose seguida por fagocitose pelos macrófagos. 

Eosinófilos, novos macrófagos e linfócitos migram progressivamente para o foco 

inflamatório a partir da 6ª hora, lá permanecendo por cerca de uma semana. 

Entretanto, se o agente indutor não for removido, estes leucócitos se multiplicam, 

iniciando a fase crônica do processo (KASAMA et al., 2005). O mecanismo de 

migração celular do sangue para o local da inflamação é dividido em: marginação, 

rolamento, adesão, diapedese e migração (IMHOF; DUNON, 1997). 

Sob condições normais, os leucócitos circulam no centro dos vasos 

sanguíneos, visto que a resistência é menor enquanto a velocidade do fluxo é maior. 
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No processo inflamatório, os vasos são dilatados, provocando redução do fluxo 

sanguíneo e permitindo a marginação dos leucócitos para que interajam com as 

células endoteliais ativadas (que expressam altos níveis de moléculas de adesão da 

família das selectinas, molécula 1 de adesão intercelular (ICAM-1)). Estas moléculas 

medeiam uma adesão reversível entre leucócitos e endotélio, contudo suficiente 

para atrair os leucócitos para uma posição periférica ao longo da superfície 

endotelial. Como essa adesão é de dissociação rápida, os neutrófilos podem rolar 

pela parede do vaso (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008).  

Em seguida, ocorre o processo de forte adesão dos leucócitos. As 

quimiocinas liberadas estimulam outro conjunto de adesinas presentes na superfície 

dos leucócitos, as integrinas. Estas moléculas reconhecem os ligantes expressos no 

endotélio mais avidamente, desta forma o leucócito adere firmemente às células 

endoteliais e seu rolamento é interrompido. O passo seguinte dá-se quando, 

direcionados pelo gradiente crescente de produtos quimiotáticos, os leucócitos 

inserem extensões entre as junções das células endoteliais, posicionando-se entre 

estas células e a membrana basal, auxiliados por proteases que degradam as 

proteínas da matriz extracelular da membrana basal. Este movimento dos leucócitos 

através da parede vascular é denominado diapedese. Por fim, os leucócitos 

atravessam a membrana e alcançam o espaço extravascular. Uma vez no sítio 

inflamatório os neutrófilos são capazes de eliminar muitos patógenos por meio da 

fagocitose (ROBBINS; COTRAN; KUMAR, 2004). Este processo pode ser 

visualizado na Figura 1. 

 

1.1.4 Mediadores químicos envolvidos na resposta inflamatória 

 

Os mediadores químicos atuam nos vasos sanguíneos e células inflamatórias 

modulando os principais eventos relacionados a inflamação: vasodilatação, 

opsonização, quimiotaxia para células inflamatórias, destruição tecidual e dor, como 

também febre e mal estar. Podem ser de origem plasmática (advindo das cascatas 

das cininas, coagulação, fibrinólise e complemento) ou tecidual (aminas vasoativas, 

eicosanóides, enzimas lisossomais, radicais livres derivados do oxigênio, fator 

ativador de plaquetas, citocinas, quimiocinas, óxido nítrico e fatores de crescimento) 

(LARSEN; HENSON, 1983; SIQUEIRA; DANTAS, 2000). 
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Figura 1 – Resposta inflamatória de um organismo diante de uma infecção 

 

Fonte: Abbas, Lichtman e Pillai (2008). As substâncias liberadas pelos agentes indutores 
ativam os eventos vasculares e celulares da inflamação. 
 

 

Dentre os mediadores de origem tecidual citados, o óxido nítrico e as 

citocinas serão discutidos neste trabalho. 

 

1.1.4.1 Óxido nítrico 

 

O óxido nítrico (NO) é um mediador inflamatório bastante versátil, podendo 

apresentar efeitos pró e anti-inflamatórios. Apresenta-se como uma molécula 

gasosa, altamente hidrofóbica e facilmente difusível através de membranas 

biológicas. É sintetizado a partir de L-arginina e oxigênio molecular, numa reação 

catalisada por um grupo de enzimas conhecidas como óxido nítrico sintases (NOS), 

que utilizam NADPH como cofator e liberam L-citrulina como co-produto (IGNARRO, 

2002).  

Existem pelo menos três isoformas de NOS, cada uma sendo expressa por 

um gene distinto. A NOS neuronal (nNOS ou NOS-1) e a NOS endotelial (eNOS ou 

NOS-3) são expressas constitutivamente, sendo responsáveis pela liberação 

contínua e basal de NO, em pequenas quantidades, na ordem de nanomolar, em 

resposta à interação de agonistas (como acetilcolina, bradicinina e histamina), ou 
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por estímulos físicos, como o estresse de cisalhamento causado pela circulação 

sanguínea  (MOREIRA; CARVALHO; CALDAS-BUSSIERE, 2008).  

A eNOS é encontrada em células endoteliais, epiteliais e miócitos cardíacos 

e, por gerar baixas concentrações de NO, favorece a diminuição da pressão 

sanguínea e auxilia na inibição da agregação plaquetária. A NOS neuronal (nNOS 

ou NOS I), encontrada em neurônios, células musculares esqueléticas e neutrófilos, 

produz NO que atua na regulação da transmissão neuronal, funcionando como um 

neurotransmissor (GREENBERG et al., 1998). 

A terceira isoforma, a NOS induzida (iNOS ou NOS-2) produz e libera grandes 

quantidades de NO, na ordem de micromolar, durante longos períodos de tempo, 

quando comparada às NOS constitutivas, e geralmente está associada aos efeitos 

citotóxicos e às ações que promovem as patologias vasculares (ALDERTON; 

COOPER; KNOWLES, 2001). A iNOS é encontrada principalmente nos macrófagos, 

mas também esta presente em hepatócitos e células musculares lisas e sua 

expressão ocorre em resposta a várias citocinas inflamatórias e, desta forma, a 

presença de um agente inflamatório é capaz de estimular a sua atividade enzimática 

(TITHERADGE,1999; MOREIRA; CARVALHO; CALDAS-BUSSIERE, 2008). 

NO desempenha uma importante função como mediador e regulador da 

resposta inflamatória (SALVEMINI; ISCHIROPOULOS; CUZZOCREA, 2003) agindo 

primariamente na migração de leucócitos para o sítio da inflamação (IALENTI et al., 

2000), mas também na regulação do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade 

vascular (SCHWENTER et al., 2002; MULLA et al., 2010) e aumento da 

vasodilatação (STOWE et al., 2001; WOTHERSPOON et al., 2005; YOUSIF, 2005). 

O óxido nítrico também pode interagir com espécies reativas de oxigênio, gerando 

peroxinitrito, S-nitrosotiois e o dióxido de nitrogênio, os quais possuem efeito 

antimicrobiano (MULLIGAN et al., 1993). Além disso, NO reduz a agregação e 

adesão plaquetária e é citotóxico para determinadas linhagens celulares 

cancerígenas (SCHWENTER et al., 2002; ROBBINS et al., 2005). 

Apesar destes efeitos, o papel do NO na inflamação ainda é incerto, podendo 

ser uma molécula pró ou anti-inflamatória, dependendo da quantidade de NO 

liberado no local da inflamação, do local onde foi liberado e da NOS que induziu a 

sua liberação. Algumas evidências indicam que o aumento na produção de NO 

ocorre devido a indução da expressão de iNOS (NOS induzida) por meio de 

citocinas inflamatórias (PACHER et al., 2007). De acordo com Ross e Reske-Kunz 
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(2001), em baixas concentrações o NO é pró-inflamatório, induzindo vasodilatação e 

recrutamento de neutrófilos. Contudo, em altas concentrações, NO reprime a 

expressão das moléculas de adesão, suprime a ativação e induz a apoptose de 

células inflamatórias, atuando, portanto, como um anti-inflamatório. 

Análogos estruturais da L-arginina, estão entre os principais inibidores das 

iNOS, visto que competem com o substrato L-arginina pelo sítio de ligação nas NOS. 

L-NG-monometil-L-arginina (L-NMMA) e NG-nitro-L-arginina-metil-éster (L-NAME) 

inibem isoformas constitutivas e induzidas de NOS. Embora esses análogos 

estruturais da L-arginina sejam potentes inibidores das iNOS, normalmente 

demonstram pouca seletividade para as distintas isoformas da NOS (REES et al., 

1990; GUZIK; KORBUT; ADAMEK-GUZIK, 2003). Por sua vez, agentes não 

análogos da L-arginina, tais como as aminoguanidinas (AMINO) e as 

alquilisotiuréias, são inibidores seletivos da iNOS (CORBETT et al., 1992; GUZIK; 

KORBUT; ADAMEK-GUZIK, 2003). Inibidores deste tipo estão sendo investigados 

como possíveis estratégias terapêuticas para a prevenção do desenvolvimento de 

SIRS (síndrome da resposta inflamatória sistêmica) e MODS (síndrome da disfunção 

múltipla de órgãos) (McDONALD et al., 2002), além de tratamento para a doença de 

Parkinson (KOPPULA et al., 2012). 

 

1.1.4.2 Citocinas 

 

As citocinas são um grupo de proteínas ou glicoproteínas moduladoras que, 

em condições normais do organismo, são detectadas em baixas concentrações no 

sangue e nos fluidos biológicos, mas que durante processos inflamatórios podem 

alcançar concentrações milhares de vezes maiores (JANEWAY; TRAVERS, 2006). 

Estas proteínas são basicamente produzidas por leucócitos ativados (FRENCH; 

YOKOYAMA, 2003). 

Quando há uma variação de estímulo, as citocinas se ligam aos receptores de 

superfície e desencadeiam a ativação de mensageiros secundários e vias de 

transdução de sinais dentro das células, na tentativa de modular a função destas 

(HOLLOWAY; RAO; SHANNON, 2002; SMITH; HUMPHRIES, 2009). A maioria das 

citocinas exerce ação em receptores ligados à quinase, que regulam cascatas de 

fosforilação afetando assim sua expressão gênica (PHILIP; ROWLEY; 

SCHEREIBER, 2004).  
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A rede de ativação destas moléculas é altamente regulada, visto que os níveis 

de secreção voltam ao nível basal após a remoção do estímulo. Estes níveis de 

concentração basais e de secreção são ainda variáveis entre indivíduos, sendo 

intimamente relacionados com influências genéticas e ambientais (SMITH; 

HUMPHRIES, 2009). Além de exercerem ação direta sobre as células, as citocinas 

podem induzir a formação e/ou estimular a expressão de receptores de superfície 

celular específicos para outras citocinas (promovendo uma amplificação do sinal), 

assim como também apresentam interações sinérgicas ou antagônicas entre si 

(ROBBINS; COTRAN; KUMAR, 2004; LAWRENCE; FLORES; COSTA-CARVALHO, 

2006). 

As citocinas são classificadas em subgrupos, como: interleucinas, fatores de 

necrose tumoral, interferons e fatores estimuladores de colônia ou ainda conforme 

sua atividade biológica como: pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, IL-17, TNF-α, TGF-β e 

IFN) e anti-inflamatórias (IL-10 e IL-12) (TURNER et al., 2014). 

No contexto da inflamação, TNF-α está envolvido no recrutamento de 

neutrófilos para o foco da inflamação ao promover a síntese e liberação de fatores 

quimiotáticos, tanto pelas células endoteliais quanto pelas células residentes, além 

de participar da expressão de moléculas de adesão, endoteliais e da interação entre 

estas moléculas (selectinas, integrinas e imunoglobulinas) (FACCIOLI et al., 1990; 

SAUNDERS et al., 2005). Esta citocina também estimula a secreção de IL-1, sendo 

um dos exemplos de uma cascata de citocinas que possuem atividades biológicas 

semelhantes ou complementares (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008). TNF-α é uma 

das citocinas mais estudadas com relação a doenças autoimunes e infecciosas 

(SMITH; HUMPHRIES, 2009). 

Como dito anteriormente, IL-1 tem ação semelhante à TNF-α e também induz 

a síntese e secreção de moléculas quimioatrativas, induzindo indiretamente a 

migração de neutrófilos para o foco inflamatório (FACCIOLI et al., 1990). Esta ação 

pró-inflamatória dá-se, prioritariamente, pela indução de cicloxigenase tipo 2 e 

aumento da expressão de moléculas de adesão (DINARELLO, 2009). Quando em 

baixas concentrações, IL-1 atua como um mediador local da inflamação, agindo na 

superfície das células endoteliais para aumentar a expressão de moléculas de 

adesão. Já em altas concentrações, esta citocina provoca febre no indivíduo, além 

de induzir a síntese de proteínas plasmáticas de fase aguda pelo fígado (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2008). 
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A IL-6 é uma citocina não apenas envolvida em processos inflamatórios e 

respostas de infecção, mas também na regulação do metabolismo e processos 

neurais. A citocina IL-6 é uma importante mediadora da resposta inflamatória de fase 

aguda. É uma citocina multifatorial secretada por todas as células quando lesadas 

ou ativadas por IL-1 e/ou TNF-α (ROBINS et al., 2005). As células endoteliais 

produzem várias quimiocinas em conjunto com a IL-6, que induzem a atração de 

neutrófilos e monócitos na fase inicial da inflamação (HURST et al., 2001). Além 

disso, as moléculas de adesão celular, tais como ICAM-1, VCAM-1 e CD62E (E-

selectina) em células endoteliais, assim como L-selectina (CD62L) em linfócitos, são 

reguladas positivamente por IL-6, aumentando a migração de leucócitos (CHEN et 

al., 2006). Além de induzir a migração de neutrófilos, IL-6 é capaz de induzir a 

apoptose destas células, contribuindo para a resolução da infiltração aguda de 

neutrófilos (KAPLANSKI et al., 2003).  

A citocina IL-10 possui um papel extremamente importante na regulação do 

processo inflamatório. Sua principal função é limitar e, por fim, finalizar a inflamação 

por meio da inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias. Além disto, IL-10 é 

também uma citocina multifuncional, regulando o crescimento, diferenciação e 

função de diversas células do sistema hematopoiético (MOORE et al., 2001). Altas 

concentrações de IL-10 estão usualmente associadas com doenças, como: asma, 

lúpus sistêmico eritematoso e suscetibilidade a outras do tipo infeccioso (SMITH; 

HUMPHRIES, 2009). 

 

1.2 Potencial anti-inflamatório da planta Calotropis procera 

 

A planta C. procera é amplamente estudada quanto aos seus efeitos 

farmacológicos. Em adição, inúmeros relatos confirmam seu uso na medicina 

tradicional da Índia. Suas flores são relatadas por apresentarem propriedades 

digestivas, enquanto que a casca das raízes apresenta efeito contra diarreia. A raiz 

da planta é usada como um remédio contra gases no tratamento da dispepsia. As 

cascas das raízes e folhas de Calotropis procera são utilizadas por várias tribos da 

região central da Índia como um agente curativo para a icterícia (KUMAR; ARYA, 

2006). Diversas atividades farmacológicas foram descritas em diferentes partes da 

planta, como raízes, cascas, folhas, mas principalmente no látex. 
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 A ocorrência de atividade anti-inflamatória em C. procera foi primeiramente 

descrita em 1988 em uma fração solúvel em etanol obtida a partir da extração das 

flores da planta (MASCOLO et al., 1988). Em 1991, Basu e Chaudhuri (1991) 

mostraram a presença de atividade anti-inflamatória em extratos de raízes. 

Posteriormente, esta atividade foi mostrada também no látex da planta. Uma única 

dose do extrato aquoso do látex foi capaz de reverter o edema de pata induzido por 

carragenina ou formalina (KUMAR; BASU, 1994). Na quase totalidade dos trabalhos 

publicados, a atividade anti-inflamatória era observada quando extratos aquosos 

e/ou orgânicos obtidos a partir de uma preparação íntegra do látex são 

administrados por via oral em ratos (KUMAR; BASU, 1994; MAJUMDAR; KUMAR, 

1997; ARYA; KUMAR, 2005). 

 Em paralelo a atividade anti-inflamatória presente no látex de C. procera, o 

mesmo foi mostrado induzir processos inflamatórios. O primeiro relato da atividade 

pró-inflamatória do látex surgiu em um trabalho de Singh e colaboradores (2000). O 

extrato salino aquoso do látex promoveu resposta pró-inflamatória quando 

administrado localmente, avaliadas nos modelos de edema de pata e bolsa de ar em 

ratos. A resposta inflamatória observada foi acompanhada pelo aumento na 

permeabilidade vascular. Em seguida, a atividade pró-inflamatória promovida pelo 

látex foi mostrada estar envolvida em vias de liberação de serotonina e histamina 

(SINGH et al., 2000; SHIVKAR; KUMAR, 2003). Posteriormente, prostaglandinas 

também foram relacionadas na inflamação mediada pelo látex (KUMAR; SHIVKAR, 

2004). Em todos estes trabalhos foi utilizada uma preparação obtida a partir do látex 

íntegro como amostra de análise e nenhuma investigação bioquímica quanto à 

natureza das substâncias envolvidas foi detalhada. 

Alencar e colaboradores (2004) mostraram que a atividade anti-inflamatória 

presente no látex de C. procera é observada em uma fração solúvel em água, rica 

em proteínas. Esta fração proteica do látex foi capaz de reverter a inflamação em 

diferentes modelos animais.  

Ainda, Alencar e colaboradores (2006) esclareceram o dúbio efeito pró e anti-

inflamatório observado no látex de C. procera. Foi demonstrado, neste trabalho, que 

moléculas de baixo peso molecular presentes na fração do látex dialisável - DL (as 

quais atravessam os poros da membrana de diálise de 8 kDa) são os agentes 

causadores da inflamação e que as moléculas de alto peso molecular que ficam 
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retidas na membrana de diálise – NDL (fração esta composta majoritariamente de 

proteínas), são capazes de reverter este efeito pró-inflamatório.  

Posteriormente, em um trabalho publicado por Ramos e colaboradores (2009) 

a fração proteica do látex de C. procera (NDL) foi fracionada, por cromatografia de 

troca iônica, em três subfrações denominadas PI, PII e PIII. Quando estas 

subfrações foram avaliadas quanto ao efeito anti-inflamatório, foi observado que PI 

foi a mais efetiva em inibir a migração de neutrófilos e a que mais elevou os níveis 

séricos de óxido nítrico, apresentando desta forma o mais potente efeito anti-

inflamatório dentre as três subfrações proteicas de C. procera. 

Lima-Filho e colaboradores (2010) avaliaram o efeito da fração proteica do 

látex de C. procera (PL, via intraperitoneal) sobre um modelo de inflamação 

sistêmica. PL protegeu 100% dos animais tratados, antes do desafio com a bactéria 

Salmonella enterica subesp. enterica sorotipo Typhimurium. O forte efeito observado 

não foi associado à atividade antimicrobiana, mas à modulação de citocinas pró-

inflamatórias. Posteriormente, Oliveira e colaboradores (2012) reproduziram este 

estudo com a subfração PI (via intraperitoneal) e observaram que esta fração, 

descrita como fortemente anti-inflamatória, foi capaz de aumentar a infiltração de 

neutrófilos na cavidade peritoneal neste modelo. PL-PI também aumentou a 

fagocitose e balanceou a liberação de óxido nítrico liberado no sangue, prevenindo 

os animais contra o choque séptico. 

Kumar e colaboradores (2011) também observaram forte efeito anti-

inflamatório na fração não dialisável do látex de C. procera (NDL ou PL - por via 

intraperitoneal), associando este efeito a redução do edema de pata e redução da 

inflamação nas articulações em ratos. 

Ainda no que se refere ao efeito de PL sobre a sepse, Ramos e 

colaboradores (2012) observaram que a injeção intraperitoneal de PL reduziu 

acentuadamente a pró-coagulação e trombocitopenia observada em camundongos 

infectados com Salmonella, enquanto que em camundongos saudáveis, PL produziu 

um efeito pró-coagulante. Este estudo mostrou que as proteases cisteínicas 

presentes em PL exibem atividades pró-coagulantes e que estas proteínas possuem 

potencial terapêutico em várias condições associadas com anormalidades da 

coagulação. 

Freitas e colaboradores (2012) observaram forte efeito anti-inflamatório de PL 

sobre inflamação induzida por 5-Fluorouracil em modelo de mucosite oral. PL inibiu 
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significativamente os efeitos macroscópicos e microscópicos danosos causados pela 

inflamação. O efeito parece estar envolvido com a inibição da enzima iNOS e dos 

mediadores inflamatórios COX-2 (cicloxigenase-2), TNF-α e IL-1. 

Figueiredo e colaboradores (2014) observaram que membranas de polivinil 

álcool contendo PL (0,2 ou 1%) aceleraram de forma significativa a cicatrização de 

feridas, efeito este acompanhado por fibroplasia e deposição de colágeno. 

Trabalhos também evidenciaram o efeito citotóxico de frações proteicas do 

látex de C. procera (OLIVEIRA et al., 2007, 2010). Nestes trabalhos, as proteínas 

apresentaram efeito citotóxico in vitro e antitumoral in vivo. A ação in vitro parece 

envolver vias de indução de apoptose e os ensaios in vivo revelam que estas 

proteínas atuam estimulando o sistema imune, ativando macrófagos, células Natural 

killer e induzindo a expressão de citocinas, que atuam na defesa contra tumores. 

Tendo em vista todos os dados aqui apresentados, que evidenciam o 

potencial farmacológico da planta Calotropis procera, a busca pela identidade das 

moléculas, responsáveis por desencadear estes efeitos, é de fundamental 

importância para entender as bases bioquímicas do mecanismo de ação anti-

inflamatório das proteínas presentes no látex de C. procera.  
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II - OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Este trabalho teve como objetivo investigar o efeito anti-inflamatório de 

quitinases isoladas do látex de Calotropis procera. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

� Investigar se as isoformas de quitinases isoladas detêm as moléculas 

promotoras de atividades anti-inflamatórias, observadas na fração PI das 

proteínas do látex de C. procera; 

� Analisar a participação de mediadores da inflamação, como óxido nítrico e 

citocinas, no efeito anti-inflamatório; 

� Avaliar possíveis alterações nos padrões hematológicos provocados por estas 

proteínas. 
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III - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MATERIAIS 

 

3.1 Reagentes 

 

 Carragenina, tween-20 e dihidroclo de 1,2-fenilenodiamina (ortofenileno 

diamina, OPD) foram obtidos da Sigma-Aldrich, Brasil. Os anticorpos biotinilados e a 

avidina foram obtidos da Dako. O kit panótico rápido de coloração de células foi 

obtido da Laborclin.  

Os demais reagentes, como: Halotano, EDTA, ácidos, bases, soluções 

salinas e tampões foram adquiridos em indústrias locais e/ ou preparados a partir de 

reagentes de grau analítico. 

 

3.2 Material vegetal 

 

Para a realização deste estudo, foi utilizado o látex de Calotropis procera (Ait) 

R. Br., uma planta pertencente à família Asclepiadaceae e amplamente distribuída 

na cidade de Fortaleza e região metropolitana. C. procera foi identificada pelo 

Professor Edson de Paula Nunes, taxonomista do Herbário Prisco Bezerra da 

Universidade Federal do Ceará e foi depositada sob exsicata de número N. 32663. 

 

3.3 Animais 

 

Camundongos machos Swiss (Mus musculus 25 - 35 g) foram obtidos no 

Biotério Central da Universidade Federal do Ceará. Os animais foram mantidos em 

uma sala com condições de temperatura controlada (25 °C ± 2), onde tiveram livre 

acesso à água e comida. Grupos de 6 animais foram selecionados, com o peso 

aproximado, para cada grupo experimental. 

Todos os experimentos foram realizados de acordo com as normas da 

Comissão de Ética para Experimentação Animal da Universidade Federal do Ceará 
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(número de aprovação 43/2011), assim como de acordo com as regras 

internacionais de Experimentação Animal. 

 

MÉTODOS 

 

3.4 Ensaios biológicos  

 

Os ensaios biológicos foram conduzidos no intuito de avaliar o efeito anti-

inflamatório das quitinases isoladas do látex de C. procera sobre a inflamação 

induzida por carragenina em camundongos. 

 

3.4.1 Avaliação da atividade anti-inflamatória de quitinases do látex de C. 

procera 

 

O modelo clássico de peritonite induzida por carragenina em camundongos foi 

utilizado para avaliar a atividade anti-inflamatória das quitinases isoladas do látex de 

C. procera, seguindo metodologia descrita por Alencar e colaboradores (1999). 

Grupos de camundongos machos (n=6) receberam a injeção endovenosa de 

P4 (2 mg/kg) 30 minutos antes do estímulo inflamatório, a carragenina (500 

µg/cavidade; i.p.). Animais controle receberam somente salina estéril ou salina 

estéril e carragenina (i.p.).  

Após quatro horas do estímulo inflamatório, os animais foram anestesiados 

por meio de inalação com Halotano® e sacrificados por excesso de inalação deste 

anestésico. Foram injetados 3 mL de salina estéril (i.p.), contendo 5 UI/mL de 

heparina, para a lavagem da cavidade peritoneal. Os abdomens foram 

massageados e cortados para a coleta do fluido peritoneal. Em seguida, foram 

mensuradas as contagens total e diferencial de células, de acordo com o método 

descrito por Souza e Ferreira (1985). Neste procedimento, 20 µL do fluido peritoneal 

de cada animal foram diluídos em 380 µL do reagente de Turk, seguindo-se a 

contagem total de leucócitos em microscopia ótica, utilizando câmara de Neubauer. 

Para a contagem diferencial de células, 50 µL do exsudato peritoneal de cada animal 

foram colocados em lâminas com suporte específico e centrifugados em 

citocentrífuga (500 x g, 10 minutos, 25 ºC). Após este processo, as lâminas foram 
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submetidas à coloração com kit panótico rápido para posterior análise diferencial de 

células em microscopia ótica (Olimpus System Microscope BX 60). 

 

3.4.2 Efeito de bloqueadores da síntese de óxido nítrico sobre a migração de 

neutrófilos  

 

Para este experimento, dois inibidores da enzima óxido nítrico sintase 

induzida (NOs) foram utilizados: NG-nitro-L-arginina-metil-éster (L-NAME; inibidor 

inespecífico da iNOs) e aminoguanidina (AG; inibidor seletivo da NOs induzida). 

Ambos os inibidores foram administrados na dose de 25 mg/kg, via subcutânea, 15 

minutos antes da administração da amostra. P4 (2 mg/kg) foi administrada em 

grupos de camundongos (n=6) por via endovenosa e após uma hora a peritonite foi 

induzida pela injeção intraperitoneal de carragenina (500 µg/cavidade). Neste 

protocolo experimental houve mais de um grupo controle (n=6): controles positivo e 

negativo (somente salina estéril ou salina estéril e carragenina); controles dos 

inibidores (somente L-NAME ou AG e carragenina) e controle do efeito de P4 (P4 e 

carragenina). 

O procedimento foi reproduzido como descrito no tópico 3.4.1. 

 

3.4.3 Dosagem de citocinas no plasma e fluido peritoneal  

 

 As concentrações de IL-1, IL-6, IL-10 e TNF-α foram determinadas no plasma 

e no fluido peritoneal de animais tratados com P4 (2 mg/kg, e.v.), utilizando o 

método de imunoensaio ELISA (Enzime-liked immunosorbent assay), baseado em 

protocolo descrito anteriormente por Taktak e colaboradores (1991). 

 As amostras de soro foram obtidas dos animais anestesiados com halotano, 

que tiveram 1 mL do seu conteúdo sanguíneo coletado, com o auxílio de tubos 

capilares umedecidos em EDTA 0,3 M, por via plexo orbital, em tubos do tipo 

Eppendorf® contendo 20 µL de EDTA 0,3 M. Após a coleta, os animais foram 

sacrificados através da inalação de halotano (over-dose). O fluido sanguíneo foi 

centrifugado por 15 min a 500 x g a 20 ºC, obtendo-se o plasma no sobrenadante. O 

fluido peritoneal dos animais foi obtido segundo experimento descrito no tópico 

3.4.1. Após obtenção destas amostras, estas foram imediatamente estocadas a – 80 

ºC para a dosagem das citocinas. 
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Placas de microtitulação de 96 poços foram incubadas com anticorpo por 12 

horas, a 4 ºC, com anti- IL-1, anti- IL-6, anti-IL-10 ou anti- TNF-α (4 µg/mL, 4 µg/mL, 

4 µg/mL ou 0,8 µg/mL, respectivamente). Após a sensibilização das placas, uma 

curva padrão com 12 pontos foi adicionada em várias diluições (concentrações 

iniciais de 1000 pg/mL para IL- 1, 2000 pg/mL para IL-6, 2000 pg/mL para IL-10 e 

2000 pg/mL para TNF-α) e as amostras foram adicionadas em duplicata, seguindo-

se a incubação por 24 horas, a 4 ºC. Após este período, as placas foram lavadas 

três vezes com solução tampão PBS/Tween-20 0,05% (280 µL/poço) e incubadas 

com anticorpo monoclonal biotinilado anti- IL-1, anti- IL-6, anti- IL-10 ou anti- TNF-α 

diluídos (1:1000 com BSA/Tween-20 0,05%).  

Após 1 hora de incubação a 4 ºC, as placas foram novamente lavadas três 

vezes com solução tampão PBS/Tween-20 0,05% e 50 µL do complexo HRP-avidina 

diluído (1:5000) foram adicionados. Decorridos 15 minutos de incubação, adicionou-

se 50 µL do reagente colorimétrico dihidrocloreto-1,2-o-fenilenodiamina (OPD) e as 

placas foram incubadas por 20 minutos, a 25 ºC, na ausência de luz. A reação 

enzimática foi interrompida com 75 µL de H2SO4 1 M. A medida da absorbância foi 

mensurada a 490 nm e as concentrações de citocinas foram calculadas por 

comparação com os valores da curva padrão. Os resultados foram expressos em 

picograma de citocinas/mL. 

 

3.4.4 Hemograma 

 

O hemograma foi realizado para avaliar o efeito das quitinases sobre os 

parâmetros hematológicos de camundongos saudáveis, tratados com carragenina 

ou com inibidores da enzima óxido nítrico sintase (NOS). Para tanto, 100 µL do 

fluido sanguíneo foi coletado, com o auxílio de tubos capilares heparinizados, por via 

plexo orbital em tubos contendo 20 µL de heparina sódica (5.000 UI). As análises 

constaram do estudo do eritrograma e do leucograma, além da contagem de 

plaquetas. No eritrograma, foi realizada a contagem do número de hemácias, a 

determinação do hematócrito (Ht), da hemoglobina (Hb), do volume corpuscular 

médio (VCM), da hemoglobina corpuscular média (HCM) e da concentração da 

hemoglobina corpuscular média (CHCM). No leucograma, realizou-se a 

quantificação de leucócitos totais. As determinações hematológicas descritas foram 

realizadas no analisador celular semi-automático Sysmex KX-21N (Roche, USA).  
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Para a determinação da porcentagem de neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, 

basófilos e monócitos, 50 µL do sangue de cada animal foram colocados em lâminas 

e feitos esfregaços sanguíneos. Após este processo, as lâminas foram submetidas à 

coloração com kit panótico rápido para posterior análise diferencial de células em 

microscopia ótica (Olimpus System Microscope BX 60). 

 

3.5 Análise estatística 

 

Os resultados dos testes biológicos foram expressos como média ± E.P.M. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA, n=6) para múltiplas 

comparações, seguida pelo teste de Bonferroni. Para estas análises, utilizou-se o 

programa estatístico GraphPad Prism Software versão 5.0 (San Diego, CA). Valores 

de p inferiores a 0,05 foram considerados estatisticamente significativos.  
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Efeito anti-inflamatório das quitinases do látex de Calotropis procera 

 

O látex da planta Calotropis procera é bastante conhecido por seus efeitos 

benéficos (KUMAR; ARYA, 2006). Atividades anti-inflamatórias, referentes ao látex 

e, especificamente, suas proteínas tem sido largamente relatadas em vários 

modelos experimentais (KUMAR; BASU, 1994; ALENCAR et al., 2004; 2006; 

RAMOS et al., 2009). Em um estudo publicado por Ramos e colaboradores (2009), 

as proteínas do látex de Calotropis procera, especialmente a fração PI, 

administradas por via intravenosa, foram capazes de modular o processo 

inflamatório induzido por carragenina (via i.p.), através da redução da migração de 

neutrófilos para o foco da inflamação. Esse efeito foi induzido pelo aumento dos 

níveis séricos de óxido nítrico. 

No presente estudo, foi observado que as quitinases do látex de C. procera 

apresentaram forte atividade anti-inflamatória. A injeção intraperitoneal de 

carragenina nos camundongos produziu um aumento significativo na contagem de 

neutrófilos na cavidade peritoneal. Contudo, o tratamento destes animais com uma 

dose de 2 mg/Kg (e.v.) das quitinases foi capaz de reduzir em 95% a migração de 

neutrófilos para o foco da inflamação (cavidade peritoneal), tornando a contagem de 

neutrófilos do grupo P4 comparável ao grupo salina (FIGURA 2). 

Chaudhary e colaboradores (2015) evidenciaram o efeito anti-inflamatório da 

fração PI no modelo de inflamação induzida por edema de pata. PI produziu uma 

inibição dose-dependente da formação do edema, acompanhada por normalização 

dos níveis de marcadores de estresse oxidativo (GSH e TBARS) e de MPO, um 

marcador para os neutrófilos no tecido da pata. 

As quitinases reduziram de forma significativa a migração de neutrófilos para 

a cavidade peritoneal, tal como observado para a fração PI (RAMOS et al., 2009; 

CHAUDHARY et al., 2015). Este resultado sugere fortemente que as quitinases 

presentes nesta fração podem ser responsáveis pelo forte efeito anti-inflamatório 

observado. Em adição, um estudo anterior demonstrou que o tratamento de PL com 
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pronase, uma mistura enzimática capaz de desnaturar as proteínas presentes nessa 

fração, reduziu de forma significativa o seu efeito anti-inflamatório, tornando claro 

que esta atividade é desempenhada por proteínas (RAMOS et al., 2009). Além 

disso, a fração PI é destituída de atividade proteolítica (RAMOS et al., 2012), 

sugerindo o envolvimento de outras classes de proteínas no efeito anti-inflamatório 

observado.   

 

Figura 2 – Efeito das quitinases do látex de Calotropis procera (P4) sobre a migração 
de neutrófilos 
 

 

Os animais foram tratados com salina estéril (NaCl 0,15 M, i.p.) ou P4 (2 mg/Kg) via 
endovenosa. Trinta minutos após a administração da amostra, carragenina (500 µg/cav) foi 
administrada via intraperitoneal. A migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal foi 
avaliada 4 horas após o estímulo inflamatório. Os resultados estão expressos como média ± 
E.P.M do número de neutrófilos por cavidade. *p < 0,05 indica diferença significativa 
comparado com o grupo salina (Sal) e #p < 0,05 indica diferença significativa comparado 
com o grupo carragenina (Cg) (n=6; ANOVA seguido do teste de Bonferroni). 
 
 

Visto que, em trabalhos anteriores, o óxido nítrico estava fortemente envolvido 

no efeito anti-inflamatório observado em PI, o efeito dos inibidores da enzima óxido 

nítrico sintase induzida (iNOS), L-NAME e Aminoguanidina, sobre a atividade anti-

inflamatória de P4 foi avaliado 

O efeito anti-inflamatório das quitinases foi potencialmente revertido quando 

P4 foi administrado após a administração dos inibidores da iNOs (L-NAME e AG), 

evidenciando que o mecanismo de ação utilizado pelas quitinases de C. procera 

está intrinsecamente relacionado com a síntese de óxido nítrico (FIGURA 3).  
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Figura 3 - Efeito dos inibidores da enzima óxido nítrico sintase induzida (L-NAME e 
AG) sobre a atividade anti-inflamatória das quitinases (P4) 
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Os animais foram tratados com P4 (2 mg/Kg, e.v.) 15 min após a injeção de L-NAME ou AG 
(25 mg/Kg, s.c.). Carragenina (500 µg/cav, i.p.) foi administrada 30 minutos após a 
administração da amostra. A migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal foi avaliada 
4 horas após o tratamento. Os resultados estão expressos como média ± E.P.M de 
neutrófilos por cavidade. *p < 0,05 indica diferença significativa quando comparado com o 
grupo Salina (Sal), **p < 0,05 indica diferença significativa comparado com o grupo 
Carragenina (-), #p < 0,05 indica diferença significativa quando comparado com o grupo P4 
(-) (n=6; ANOVA seguido do teste de Bonferroni). 
 
 

Na resposta inflamatória, a migração dos neutrófilos é um dos eventos mais 

importantes a nível vascular (CARLOS; HARLAN, 1994), visto que são os primeiros 

leucócitos a migrarem em grandes quantidades para o sítio de inflamação. O 

processo de migração celular é complexo e requer uma interação extremamente 

regulada entre as moléculas de adesão e o endotélio vascular (HOGG; WALKER, 

1995). É sabido que altas concentrações de óxido nítrico provocam a inibição da 

migração de neutrófilos, incluindo a regulação negativa da expressão das moléculas 

de adesão que, consequentemente, reduzem o rolamento e a adesão de leucócitos 

ativados sobre o endotélio, reduzindo a chegada dessas células ao local da 

inflamação (SPIECKER et al., 1998; SECCO et al., 2004). 

As frações PL e PI inibiram a migração de neutrófilos, o rolamento e a adesão 

leucocitária no mesentério de animais (RAMOS  et al., 2009). As etapas de 

rolamento e a adesão leucocitária ocorrem pela interação entre glicoconjugados 

presentes na superfície celular dos leucócitos e selectinas, proteínas que se ligam 

especificamente a carboidratos, encontradas nas membranas das células endoteliais 
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(CRONSTEIN; WEISSMAN, 1993; FIGARELLA-BRANGER et al., 2003). Tendo isto 

em vista, uma possível interação das quitinases com esses glicoconjugados, 

presentes em neutrófilos, poderia dificultar a sua ligação com as selectinas. Em 

adição a este efeito, a regulação negativa do NO sobre as moléculas de adesão, 

podem comprometer significativamente o processo de rolamento e, portanto, a 

migração destas células para o foco da inflamação. 

Outros moduladores que também foram avaliados neste estudo foram as 

citocinas. Citocinas pró-inflamatórias são liberadas por células residentes na fase 

aguda da resposta inflamatória e causam febre, inflamação, dano tecidual e, em 

alguns casos, choque anafilático e morte (DINARELLO, 2000). Neutrófilos também 

são reconhecidos por liberarem citocinas pró-inflamatórias (LI; CHEN; KIRSNER, 

2007), visto que estas promovem sua auto-ativação, além de recrutarem outras 

células do sistema imunológico.  

O tratamento dos animais com as quitinases também apresentou evidente 

interferência nos níveis das citocinas pró-inflamatórias. As quitinases, quando 

administradas por via endovenosa, foram capazes de reduzir significativamente os 

níveis de IL-1 e especialmente TNF-α no fluido peritoneal. Contudo os níveis de IL-6 

foram aumentados e nenhum efeito foi observado sobre os níveis da citocina anti-

inflamatória IL-10 (FIGURA 4). Por outro lado, as proteínas de C. procera foram 

capazes de aumentar de forma significativa os níveis séricos das citocinas pró-

inflamatórias IL-1, IL-6 e TNF-α em animais administrados com carragenina 

(FIGURA 5). 

Desta forma, supõe-se que o efeito anti-inflamatório das quitinases está 

relacionado à sua capacidade de modular a síntese/liberação de citocinas pró-

inflamatórias. Por exemplo, foi observado que a administração endovenosa das 

quitinases de C. procera induziu fortemente o aumento dos níveis séricos de 

citocinas pró-inflamatórias e neutrófilos circulantes no sangue dos animais.  Como 

consequência, os níveis séricos de óxido nítrico também foram aumentados, 

induzindo uma redução significativa na migração de neutrófilos para a cavidade 

peritoneal, independentemente de IL-10. A neutralização das citocinas, ou seus 

receptores, na cavidade peritoneal reduziu a migração de neutrófilos (FELDMANN; 

PUSEY, 2006). Por outro lado, ao reduzir a migração de neutrófilos, 

consequentemente também ocorre a redução na liberação das citocinas. 
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Figura 4 – Efeito das quitinases (P4) sobre os níveis de citocinas no fluido peritoneal 
de camundongos em modelo de peritonite induzido por carragenina 
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Figura 5 – Efeito das quitinases (P4) sobre os níveis séricos de citocinas de 
camundongos em modelo de peritonite induzido por carragenina 
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Uma vez que as quitinases reduzem de forma significativa a migração de 

neutrófilos para o sítio da inflamação, este efeito acarreta a diminuição dos níveis de 

citocinas pró-inflamatórias na cavidade peritoneal, visto que estas são, em grande 

parte, liberadas pelos próprios neutrófilos que migram para o peritônio. 

Poucos trabalhos relatam o envolvimento de quitinases em processos 

inflamatórios. Contudo, há uma grande quantidade de trabalhos que associam a 

presença de quitinases em frutas e, principalmente, em látex, com a indução de 

processos alérgicos (VOLPICELLA et al., 2014). 

Quitinases de plantas são comumente associadas a alergias devido 

apresentarem um domínio de ligação à quitina muito semelhante à heveína (65 a 

70% de identidade), o principal alérgeno encontrado em Hevea brasiliensis 

(ALLENIUS et al., 1996;  VOLPICELLA et al., 2014). 

De fato, as proteínas do látex de C. procera (PL) são capazes de induzir 

alergia.  Quando administrada por via subcutânea, a fração proteica do látex induz o 

aumento dos níveis séricos de IgG e IgA, contudo esse efeito não é observado 

quando PL é administrada por via oral, provavelmente devido a hidrólise dessas 

proteínas no trato gastrointestinal dos animais (RAMOS et al., 2007).  

 Alguns trabalhos relatam o efeito anti-inflamatório de quitinases, por meio da 

indução da liberação de óxido nítrico por macrófagos, em modelos de inflamação em 

camundongos. Ye e Ng (2002) observaram que a produção de nitritos em 

camundongos foi muito acentuada quando esses animais foram tratados com duas 

quitinases isoladas de Phaseolus vulgaris cv. pinto (Phasein A e Phasein B). Outro 

trabalho relata que uma proteína semelhante à quitinases estimulou a produção de 

óxido nítrico pelos macrófagos peritoneais de camundongos (CHU; NG, 2005). 

Esses achados corroboram com os dados obtidos neste estudo, visto que a 

redução da migração de neutrófilos foi revertida quando os animais foram tratados 

com inibidores da enzima óxido nítrico sintase, sugerindo o forte envolvimento do 

óxido nítrico no efeito anti-inflamatório. 

Além da caracterização do efeito anti-inflamatório das quitinases do látex de 

C. procera, também foram avaliados os efeitos destas proteínas sobre os 

parâmetros hematológicos de camundongos. 

Todos os valores referentes à série eritrocitária (Hemácias, hemoglobina, 

hematócrito, volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média 

(HCM) e concentração da hemoglobina corpuscular média) não apresentaram 
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alterações significativas. Contudo, os valores referentes à série leucocitária 

apresentaram algumas alterações. As quitinases induziram a proliferação de 

neutrófilos no sangue e reduziram o número de linfócitos quando os animais foram 

tratados com carragenina (TABELA 1). 

Como foi sugerido anteriormente, o efeito anti-inflamatório desempenhado 

pelas quitinases, pode estar envolvido com o aumento do óxido nítrico (NO) no soro.  

A injeção endovenosa de quitinases nos animais induz o aumento dos níveis séricos 

de NO que irá agir no recrutamento de neutrófilos por quimiotaxia. Por outro lado, o 

NO resultante da ativação da iNOS, possui ação citotóxica e citostática, promovendo 

a destruição de microrganismos e células tumorais. A citotoxidade do NO resulta da 

sua reação com metais presentes em suas enzimas alvo. Desta forma, são 

inativadas enzimas cruciais para o ciclo de Krebs, para a cadeia transportadora de 

elétrons, para a síntese de DNA e para o mecanismo de proliferação celular 

(DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003). Portanto, podemos inferir que a redução da 

contagem de linfócitos, observada no soro, pode estar relacionada ao aumento das 

concentrações séricas de óxido nítrico, que inativam os mecanismos de proliferação 

celular, ou simplesmente as proteínas podem estar exercendo um efeito tóxico sobre 

os linfócitos causando a sua apoptose. 
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Tabela 1 – Avaliação dos parâmetros hematológicos de animais tratados com P4 (2 
mg/kg, e.v.), ou salina (0,15 M) em ensaio de inflamação induzido por carragenina 
 

Parâmetros Hematológicos 
GRUPOS 

SALINA CARRAGENINA 
CARRAGENINA 

+ P4 
P4 

Leucócitos totais (103/µL) 1,66 ± 1,02 3,02 ± 0,89 2,16 ± 0,2 3,21 ± 1,33 

Hemácias (106/µL) 7,92 ± 1,32 7,82 ± 0,52 8,21 ± 0,61 7,37 ± 1,14 

Hemoglobina (g/dL) 12,45 ± 2,22 12,16 ± 0,59 13,71 ± 1,09 11,66 ± 1,8 

Hematócrito (%) 34,16 ± 6,47 33,33 ± 1,83 36,38 ± 1,73 31,75 ± 4,9 

VCM (fL) 43,01 ± 1,73 42,63 ± 1,24 42,26 ± 1,3 43,06 ± 0,92 

HCM (pg) 15,7 ± 0,57 15,58 ± 0,76 15,66 ± 0,53 15,83 ± 0,39 

CHCM (g/dL) 36,48 ± 0,54 36,51 ± 0,92 37,06 ± 1,36 36,76 ± 0,56 

Plaquetas (103/µL) 699 ± 130 617,6 ± 134 540,3 ± 65,7  559,3 ± 71,9 

Neutrófilos (103/µL) 0,17 ± 0,08 1,13 ± 0,27* 1,02 ± 0,23* 2,18 ± 0,1*# 

Linfócitos (103/µL) 2,02 ± 0,37 2,23 ± 0,29  1,63 ± 0,14# 2,15 ± 0,38 

Monócitos (103/µL) 0,09 ± 0,03 0,06 ± 0,02 0,11 ± 0,05 0,1 ± 0,03 

Basófilos (103/µL) 0,02 ± 0,03 0,03 ± 0,03 0,03 ± 0,03 0,03 ± 0,03 

Eosinófilos (103/µL) 0,06 ± 0,007 0,07 ± 0,009 0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,03 

 
Os animais foram tratados com P4 (2 mg/kg, e.v.) ou salina estéril (NaCl 0,15 M, i.p.) 30 
minutos antes do estímulo inflamatório (Carragenina 500 ug/cav, i.p.). A dosagem do 
hemograma foi realizada no sangue recuperado após 4 horas da injeção da carragenina. 
Valores estão expressos como média ± E.P.M. (n = 6). * p < 0,05 indica diferença 
significativa quando comparado ao grupo Salina. # p < 0,05 indica diferença significativa 
quando comparado ao grupo Carragenina (ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni). 
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V – CONCLUSÃO 

 

 As quitinases isoladas do látex de C. procera apresentaram forte efeito anti-

inflamatório, reduzindo de forma significativa a migração de neutrófilos para o foco 

da inflamação. A modulação de mediadores da inflamação como óxido nítrico e 

citocinas pró-inflamatórias parecem estar envolvidos no mecanismo de ação 

utilizado por estas quitinases. 

 Estes resultados reforçam as potencialidades das proteínas presentes no 

látex de Calotropis procera sobre o tratamento de desordens inflamatórias e 

destacam o valor etnofarmacológico desta planta medicinal. 
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