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RESUMO 

 

Inibidores de proteases são proteínas que inibem a atividade catalítica de enzimas, sendo 

bastante comuns em sementes de plantas. As proteases desempenham papéis centrais no 

desenvolvimento de muitas doenças. O controle de sua atividade realizado por inibidores de 

proteases despertou o interesse sobre estas moléculas como agentes quimiopreventivos, 

especialmente sobre o câncer. Os efeitos anticarcinogênicos das sementes de leguminosas 

presentes comumente na dieta, bem como de espécies vegetais subexploradas, têm sido 

extensivamente investigados. O objetivo deste trabalho foi purificar, caracterizar 

bioquimicamente e avaliar o potencial quimiopreventivo in vitro de inibidores de proteases de 

sementes de Enterolobium contortisiliquum, utilizando como modelo células de 

adenocarcinoma colorretal humano. Foram purificados dois inibidores de proteases 

denominados EcCI e EcTI. Através da sequência N-terminal, EcCI foi identificado como um 

inibidor da família Kunitz. EcTI foi identificado, por meio de peptide mass fingerprinting e 

por análise da sequência N-terminal, como aquele descrito previamente na literatura (NCBI 

Protein BLAST; número de acesso: sp|P86451.1|ITRY_ENTCO). Suas massas moleculares 

determinadas por SDS-PAGE e espectrometria de massas são, respectivamente, 18,5 kDa e 

19.710,4 Da (EcCI); 20,2 kDa e 19.813,22 Da (EcTI). Ambos os inibidores são formados de 

duas subunidades proteicas e apresentam isoformas cujos pI’s são ácidos, entre 5 e 6. Frente a 

quimotripsina, EcCI é um inibidor não competitivo e apresenta ki de 8 x 10-8 M, enquanto 

EcTI é inibidor competitivo com ki de 48 x 10-8 M. Frente à tripsina, EcTI apresenta inibição 

não competitiva e ki de 2,8 x 10-8 M. EcCI e EcTI apresentam atividade inibitória de 

quimotripsina alta (93%) e moderada (38%), respectivamente. Apenas EcTI foi capaz de 

inibir a tripsina (100%). EcCI e EcTI apresentam alta atividade inibitória de elastase 

neutrofílica (85 e 75%, respectivamente). Os dois inibidores inibiram sutilmente a elastase 

pancreática (ca. de 10%) e nenhum foi capaz de inibir  papaína e  bromelaína. Os dois 

inibidores apresentam alta estabilidade à variação de temperatura (de 37 a 70 °C para EcCI e 

de 37 a 60 °C para EcTI), pH (2 a 12) e concentração de DTT (de 1 a 10 mM para EcCI e de 1 

a 100 mM para EcTI). EcCI e EcTI inibiram a proliferação de células de adenocarcinoma 

colorretal humano da linhagem HT29 com CI50 de 35,5 e 20,4 x 10-6 M, respectivamente, 

indicando que esses inibidores apresentam bom potencial quimiopreventivo e, portanto, são 

moléculas bastante interessantes do ponto de vista biotecnológico.  

 

Palavras-chave: Câncer. Timbaúba. Inibidor de protease. 
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ABSTRACT 

 

Protease inhibitors are proteins with the intrinsic ability to inhibit catalytic activity of 

enzymes and are very common in plant seeds. Proteases play a major role in development of 

several diseases. The control of their activity by protease inhibitors have increased interest on 

these molecules as chemopreventive agents, specially for cancer. The anticarcinogenic effects 

of legume seeds present in human diet as well as those of underexploited plant species have 

been extensively investigated. This study aimed to purify, perform biochemical 

characterization and evaluate the in vitro chemopreventive potential of protease inhibitors 

from Enterolobium contortisiliquum seeds upon human colorectal adenocarcinoma cells. Two 

protease inhibitors were purified and named EcCI and EcTI. By means of N-terminal 

sequence analysis, EcCI was identified as a Kunitz type inhibitor. EcTI was identified, by 

means of peptide mass fingerprinting and N-terminal sequence analyses, as the same EcTI 

purified previously (NCBI Protein BLAST; access number: sp|P86451.1|ITRY_ENTCO). The 

molecular masses of the two inhibitors determined by means of SDS-PAGE and mass 

spectrometry are, respectively, 18.5 kDa and 19,710.4 Da (EcCI); 20.2 kDa and 19,813.22 Da 

(EcTI). Both inhibitors consist of two polypeptide chains and have several isoforms with 

acidic pIs, ranging from 5 to 6. Towards chymotrypsin, EcCI is a non competitive inhibitor 

and shows ki of 8 x 10-8 M, while EcTI is a competitive inhibitor with ki of 48 x 10-8 M. 

Towards trypsin, EcTI shows non competitive inhibition and ki of 2.8 x 10-8 M. EcCI and 

EcTI show high (93%) and moderate (38%) chymotrypsin inhibition and EcTI was also able 

to strongly inhibit trypsin (100%). EcCI and EcTI showed high leukocyte elastase inhibition 

(85 and 75%), respectively, and inhibited pancreatic elastase weakly (about 10%). Neither of 

them was able to inhibit papain nor bromelain. Both inhibitors are functionally stable under 

wide temperature range (from 37 to 70 °C – EcCI; from 37 to 60 °C – EcTI), pH (from 2 to 

12) and DTT concentration (from 1 to 10 mM – EcCI; from 1 to 100 mM – EcTI). Both EcCI 

and EcTI were able to inhibit HT29 colorectal adenocarcinoma cells with IC50 of 35.5 and 

20.4 x 10-6 M, respectively. These results clearly indicate that these are molecules with 

interesting biotechnological features and very promising tools as chemopreventive agents. 

 

Keywords: Cancer. Timbaúba. Protease inhibitor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Inibidores de Proteases: Definição, Distribuição e Classificação 

 

Os inibidores de enzimas compreendem um grupo de proteínas vegetais 

abundante, e incluem os inibidores de amilases e os inibidores de proteases, sendo estes 

últimos um dos grupos específicos de proteínas mais intensamente estudados dentre as 

proteínas vegetais (DI MARO et al., 2011). Inibidores de proteases são proteínas que 

possuem a habilidade de formar complexos estequiométricos estáveis com enzimas alvo e, 

desta maneira, inibem a atividade catalítica das mesmas, bloqueando, alterando ou impedindo 

o acesso do substrato ao sítio ativo da enzima (VALUEVA; MOSOLOV, 1999; 

VOLPICELLA et al., 2011). 

Os inibidores de proteases são proteínas ubíquas. No entanto, as plantas são 

reconhecidamente a fonte principal de inibidores de proteases naturais. Assim, a maioria dos 

inibidores de proteases que já foi isolada e bem caracterizada é de origem vegetal (BIJINA et 

al., 2011). Essas proteínas podem ser encontradas em vários tecidos localizados nas partes 

aéreas da planta, mas são especialmente abundantes em órgãos de armazenamento, como 

tubérculos e sementes, onde podem perfazer até 10% da proteína total (RICHARDSON, 

1991; JAMAL et al., 2013).  

O interesse pelos inibidores de proteases de origem vegetal teve início na década 

de 40, quando Kunitz (1946; 1947) purificou, pela primeira vez, uma proteína de sementes de 

soja (Glycine max) capaz de inibir a ação catalítica da tripsina, a qual foi denominada SBTI. 

Na mesma época e um pouco mais tarde, Bowman (1946) e Birk (1963) também purificaram 

outro inibidor de protease partindo do mesmo material vegetal, capaz de inibir a atividade 

proteolítica de tripsina e quimotripsina e o denominaram SBBI. Desde então, muitos outros 

inibidores de proteases têm sido purificados a partir de vários órgãos e tecidos de plantas de 

diferentes famílias botânicas, embora a maioria deles tem sido detectada e purificada de 

membros das famílias Fabaceae, Cucurbitaceae, Solanaceae e Poaceae (RICHARDSON, 

1991; DI MARO et al., 2011). 

Normalmente, os inibidores de proteases atuam especificamente sobre enzimas de 

uma determinada classe mecanística e, dessa forma, são classificados em inibidores serínicos, 

cisteínicos, aspárticos ou de metalo-proteases. Dentre estes, os inibidores de proteases 

serínicos são provavelmente os mais intensamente estudados (RYAN, 1990; RICHARDSON, 

1991). Contudo, há ainda aqueles capazes de inibir enzimas de diferentes classes, sendo estes 
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denominados inibidores bifuncionais (MIGLIOLO et al., 2010). Recentemente, os inibidores 

de proteases foram agrupados em 16 famílias de acordo com suas estruturas primária e 

terciária, número e posição de pontes dissulfeto e sítios reativos (VOLPICELLA et al., 2011). 

Tais famílias são descritas em um banco de dados específico denominado PLANTPIs 

(http://plantpis.ba.itb.cnr.it/), que contém informações sobre a sequência, a origem e a 

atividade inibitória de inúmeros inibidores de proteases de plantas superiores (CLEMENTE; 

DOMONEY, 2006). Apesar da grande diversidade de famílias de inibidores de proteases, são 

mais amplamente estudadas as famílias Kunitz e Bowman-Birk, as quais pertencem ao grupo 

de inibidores serínicos (ODDEPALLY; SRIRAM; GURUPRASAD, 2013). 

Os inibidores Kunitz e Bowman-Birk de soja reúnem características distintas 

quanto à massa molecular, conteúdo de cisteína, número de sítios reativos, estrutura 

tridimensional e sequência primária. Tais características são utilizadas como parâmetro para 

classificar os inibidores de distintas origens em uma ou em outra classe e, portanto, estes são 

ditos inibidores “tipo Kunitz” ou “tipo Bowman-Birk”. A descrição clássica de inibidores do 

tipo Kunitz inclui que estes são proteínas de massa molecular entre 18 e 25 kDa formadas de 

uma ou duas cadeias polipeptídicas, contêm aproximadamente 180 resíduos de aminoácidos, 

incluindo 4 resíduos de cisteína, capazes de formar até duas pontes dissulfeto e um único sítio 

reativo contendo um resíduo de arginina (RICHARDSON, 1991). No entanto, OLIVA et al. 

(2010) relataram que esses inibidores podem apresentar de 0 a 5 resíduos de cisteína, sendo 

até 4 deles organizados na formação de até 2 pontes dissulfeto e, ainda, até 2 sítios reativos 

contendo um resíduo de arginina ou lisina. Por outro lado, inibidores do tipo Bowman-Birk 

são, geralmente, proteínas menores, de massa molecular entre 7 e 14 kDa, de cadeia única, 

com dois sítios reativos independentes que interagem com tripsina e/ou quimotripsina e 

apresentam 14 resíduos de cisteína organizados em 7 pontes dissulfeto intracadeia 

(RICHARDSON, 1991; TAMBURINO et al., 2012).  

A maioria dos inibidores de proteases encontrados em sementes de plantas da 

família Fabaceae pertence às famílias Kunitz e Bowman-Birk. No entanto, sua distribuição 

nas três subfamílias de leguminosas (Caesalpinoideae, Mimosoideae e Papilionoideae) está 

relacionada à evolução desse grupo de plantas. De fato, os inibidores do tipo Kunitz são mais 

comumente encontrados nas subfamílias menos derivadas Caesalpinoideae e Mimosoideae, 

enquanto os inibidores do tipo Bowman-Birk são mais frequentes nos membros da subfamília 

Papilionoideae, que surgiu mais recentemente no curso evolutivo (RICHARDSON, 1991; 

MACEDO et al., 2000).  
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1.2 Importância Biológica e Aplicação Biotecnológica de Inibidores de Proteases 

 

Os inibidores de proteases vegetais podem desempenhar várias funções biológicas 

no organismo que o produz. Eles podem atuar como proteínas de reserva ricas em 

aminoácidos sulfurados durante o desenvolvimento das sementes, como reguladores 

endógenos da atividade proteolítica e também estão envolvidos nos processos de morte 

celular programada nas células vegetais (RYAN, 1990; XAVIER-FILHO, 1992; SOLOMON 

et al., 1999; CLEMENTE et al., 2004; LIN e NG, 2008). Ademais, os inibidores de proteases 

vegetais podem ser sintetizados constitutivamente durante o desenvolvimento normal da 

planta ou ser induzidos em resposta ao ataque de predadores e microrganismos 

fitopatogênicos, fortalecendo a hipótese de que essas proteínas evoluíram como parte do 

arsenal de estratégias de defesa natural da planta (JAMAL et al., 2013). Estes autores relatam 

que os inibidores de proteases constitutivos ou induzidos pelo ataque de microrganismos 

fitopatogênicos atuam sobre as proteases que estes utilizam para causar injúrias à planta, na 

tentativa de penetrar nos tecidos vegetais. Comentam ainda que os inibidores agem como 

proteínas antimetabólicas que interferem no processo de digestão dos insetos e de outros 

animais herbívoros, reduzindo a disponibilidade de aminoácidos provenientes do alimento, 

necessários ao seu crescimento e desenvolvimento (VOLPICELLA et al., 2011; JAMAL et 

al., 2013).  

A exposição das proteases de insetos aos inibidores de proteases de plantas 

durante milhares de anos no curso da evolução levou a um sistema de co-evolução entre esses 

organismos, no qual os insetos desenvolveram várias estratégias adaptativas para superar os 

efeitos deletérios dos inibidores de proteases de plantas (SWATHI et al., 2014). Da mesma 

forma, as plantas continuaram a aperfeiçoar seu sistema de defesa, desenvolvendo a 

capacidade de produzir novas formas de inibidores de proteases, de maneira que tais 

isoformas atuam sinergisticamente para aumentar suas chances de sobrevivência frente ao 

ataque de insetos herbívoros e patógenos (DE OLIVEIRA et al., 2012; ODDEPALLY; 

SRIRAM; GURUPRASAD, 2013). Apesar da existência de inúmeras evidências que dão 

suporte a essa hipótese, a relevância fisiológica da presença de isoformas de inibidores de 

proteases em plantas ainda não é completamente compreendida (BHATTACHARYYA; RAI; 

BABU, 2007; MACHADO et al., 2013; ODDEPALLY; SRIRAM; GURUPRASAD, 2013).  

A presença de quantidades significativas de inibidores de proteases em alimentos 

comumente consumidos pelo homem levou à investigação de seus possíveis efeitos deletérios 

sobre a saúde humana. De fato, inibidores de proteases das famílias Kunitz e Bowman-Birk 
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foram, por vários anos, considerados “fatores antinutricionais” devido a sua habilidade em 

inibir enzimas envolvidas nos processos digestivos em animais, interferindo negativamente 

sobre a digestão e absorção das proteínas da dieta e levando, a longo prazo, ao aumento do 

pâncreas, caracterizado histologicamente como hipertrofia e hiperplasia (LIENER, 1995). No 

entanto, estudos demonstraram que tais efeitos são observados em ratos e outros animais que 

apresentam alta relação entre o tamanho do pâncreas e a massa corpórea total (≥ 0,3%), 

enquanto cães, porcos e primatas não apresentaram tais efeitos em estudos in vivo. O mesmo é 

esperado para humanos, já que apresentam pâncreas de tamanho reduzido quando comparado 

ao restante do corpo (0,09 – 0,12%) (CLEMENTE; DOMONEY, 2006). Ademais, Tang et al. 

(2009) afirmaram que ratos alimentados com dieta rica em inibidores de tripsina da soja 

podem sofrer perda de peso. Porém, não é esperado que o mesmo ocorra em humanos, pois a 

tripsina humana não é fortemente inibida por tais inibidores. Assim, efeitos adversos de 

inibidores de proteases em humanos não foram claramente demonstrados e permanecem um 

assunto controverso (CLEMENTE et al., 2004). 

Outro ponto a se considerar quanto à importância dos inibidores de proteases para 

a saúde humana diz respeito às suas propriedades benéficas frente a uma série de doenças. As 

proteases serínicas há muito são reconhecidamente moléculas que desempenham papel central 

em diversos processos biológicos, tais como sinalização celular, regulação do ciclo celular, 

morte celular, homeostase, digestão, respostas imunológicas, coagulação sanguínea, 

cicatrização, dentre outros. Assim, a atuação das proteases serínicas nos processos 

bioquímicos da célula as coloca em uma posição de destaque quando se trata dos aspectos 

fisiológicos de várias doenças, como infecções bacterianas e virais, distúrbios inflamatórios e 

respiratórios, doenças degenerativas, autoimunes, cardiovasculares e câncer. O controle da 

atividade proteolítica dessas enzimas realizado, dentre outras maneiras, através da ação de 

inibidores de proteases, possibilita-lhes a regulação de tais processos metabólicos e, dessa 

forma, estes têm sido vistos como ferramentas úteis para a farmacologia. A compreensão do 

papel desempenhado pelas proteases serínicas e seus respectivos inibidores no 

desenvolvimento dessas e outras doenças oferece uma nova e desafiadora perspectiva para sua 

prevenção e/ou intervenção terapêutica. Dentro deste panorama, há um crescente interesse 

pelos inibidores de proteases naturais devido ao seu potencial biotecnológico como agentes 

quimiopreventivos e/ou terapêuticos, os quais podem ser bastante úteis no desenvolvimento 

de novas drogas e terapias alternativas ou complementares contra uma série de doenças 

(LAM; NG, 2009; RIBEIRO et al., 2010; BIJINA et al., 2011; SAFAVI; ROSTAMI, 2012; 

CLEMENTE et al., 2013; COSTA et al., 2014).  
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1.3 Câncer e Quimioprevenção 

 

O câncer é um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo. É a 

segunda maior causa de mortalidade, sendo superado apenas por doenças cardiovasculares 

nos países desenvolvidos (KOBAYASHI, 2013). De acordo com o último levantamento da 

Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC), uma agência especializada da 

Organização Mundial de Saúde, estima-se que em 2012 houve 14,1 milhões de novos casos 

de 28 tipos de câncer distribuídos em 184 países. Destes, 8,2 milhões resultaram em óbito. O 

câncer colorretal ocupa a terceira posição na lista dos tipos de câncer de maior incidência 

(9,7%), sendo superado apenas pelos cânceres de pulmão (13%) e mama (11,9%). No Brasil, 

houve 205.480 novos casos, e destes, o câncer colorretal representa cerca de 8% do total, 

equiparando-se ao câncer de pulmão, líder da lista em termos de incidência (excluindo-se 

câncer de pele não melanoma e considerando apenas aqueles passíveis de acometer ambos os 

sexos). Quanto à mortalidade, os cânceres de pulmão e colorretal também ocupam as 

primeiras posições, chegando a 12,8 e 7,8%, respectivamente (FERLAY et al., 2013). 

O câncer se caracteriza por ser uma doença crônica resultante de um processo de 

múltiplos estágios (iniciação, promoção e progressão), nos quais sucessivas alterações 

moleculares e genéticas após exposição inicial a um agente carcinogênico produzem danos 

cumulativos nas células ao longo de décadas, levando-as à transição gradual do estado normal 

ao maligno, no qual ela é capaz de originar tumores devido à redução de eventos apoptóticos e 

aumento do potencial angiogênico e metastático nas células danificadas. No processo de 

carcinogênese, o controle das células sobre seu crescimento, desenvolvimento, proliferação e 

diferenciação se torna desregulado, de forma que estas perdem até mesmo a identidade com a 

população de células que lhes deu origem (ARAÚJO; GONÇALVES; MARTEL, 2011; WU; 

PATTERSON; HAWK, 2011). No caso específico do câncer colorretal, as alterações que 

levam à transformação e progressão da mucosa colorretal normal ao adenoma, e, 

eventualmente, ao câncer invasivo (carcinoma) envolvem fatores genéticos (etnia, 

predisposição genética e desregulação do funcionamento de genes – ativação de oncogenes e 

inativação de genes supressores de tumor) e ambientais, principalmente alimentação rica em 

gorduras e carne vermelha, consumo abusivo de álcool e cigarro e a preexistência de algumas 

doenças, como obesidade, diabetes e doenças inflamatórias intestinais crônicas. A Figura 1 

ilustra o desenvolvimento de câncer colorretal, desde o adenoma até o carcinoma, que envolve 

a participação de oncogenes e genes supressores de tumor (MARKLE; MAY; MAJUMDAR, 

2010; ARAÚJO; GONÇALVES; MARTEL, 2011; ROMANO et al., 2014). 
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Figura 1 – Representação esquemática do desenvolvimento de câncer colorretal  

 

Fonte: MARKLE; MAY; MAJUMDAR (2010) (adaptado). 

A figura ilustra o desenvolvimento de câncer colorretal, desde o adenoma até o carcinoma, 

mostrando a participação de oncogenes e genes supressores de tumor. 
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As terapias disponíveis atualmente para tratamento de câncer incluem radio- e 

quimioterapia. Apesar de eficazes, estas geralmente debilitam ainda mais o paciente devido 

aos drásticos efeitos colaterais. No caso do câncer colorretal, o tratamento primário é feito 

através de cirurgia para remoção do tumor, e dependendo do estágio em que a doença se 

encontra, o paciente também é submetido à quimioterapia como tratamento complementar. No 

entanto, as células tumorais podem desenvolver resistência aos quimioterápicos, de maneira 

que o tumor não é completamente erradicado e se torna reincidente, não raramente, de uma 

forma mais agressiva. A razão para isto ainda é muito debatida, mas a teoria que tem sido 

mais aceita é a que trata do conceito de “células tronco cancerosas”, segundo a qual vários 

tipos de câncer, especialmente os de origem epitelial, se originam e são mantidos por uma 

população minoritária de células que possuem a capacidade de autorenovação constante e alto 

potencial para restabelecer o tumor com características fenotípicas semelhantes ao original, 

devido a sua alta capacidade de proliferação e diferenciação. No cólon, estas células se 

encontram na base das criptas que formam os pólipos (MARKLE; MAY; MAJUMDAR, 

2010; LI et al., 2011; LIBÉRIO et al., 2011). 

Tendo em vista o aumento anual dos casos e reincidência de vários tipos de câncer 

frequentemente associados a altas taxas de mortalidade, bem como as limitações e alto custo 

dos tratamentos disponíveis, faz-se cada vez mais necessária a busca por novas formas de 

tratamento e/ou prevenção do câncer. Uma abordagem relativamente nova e promissora é a 

quimioprevenção, definida como o uso de agentes naturais ou sintéticos a fim de reverter, 

suprimir ou prevenir quaisquer fases do processo de carcinogênese ou ainda, a progressão de 

um estado pré-maligno para o estado de câncer invasivo (STEWARD; BROWN, 2013). 

Desde quando surgiu, a quimioprevenção tem sido uma área de crescente interesse da 

comunidade científica devido, em parte, ao melhor entendimento sobre a biologia da 

carcinogênese e da identificação dos alvos moleculares capazes de perturbar este processo, de 

maneira que, em menos de 4 décadas, a quimioprevenção deixou de ser apenas um conceito 

para se tornar uma realidade passível de ser alcançada (ARAÚJO; GONÇALVES; MARTEL, 

2011; MUKHTAR, 2012; STEWARD; BROWN, 2013). Na realidade, a quimioprevenção já 

vem sendo utilizada com sucesso para doenças cardiovasculares, arterosclerose, diabetes e 

outras doenças. No que se refere à quimioprevenção de câncer, ainda há muito trabalho a 

realizar no sentido de adequar os resultados obtidos nos testes pré-clínicos envolvendo 

linhagens de células tumorais e testes in vivo em animais para os ensaios clínicos em 

humanos, tendo em vista sua complexidade. Tais experimentos precisam ser muito bem 

delineados em virtude da sua longa duração e alto custo. Mesmo diante dessa dificuldade, 
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vários relatos na literatura têm mostrado que a quimioprevenção é uma abordagem promissora 

para ser dirigida também ao câncer (MUKHTAR, 2012; ADHAMI; BAILEY; MUKHTAR, 

2014). 

Têm sido propostas três abordagens para o uso clínico dos agentes 

quimiopreventivos: a quimioprevenção primária, que visa a administração destes a uma 

população saudável, porém que reúne uma série de fatores de risco de desenvolvimento de 

neoplasias (uso de cigarro e álcool, histórico familiar, exposição excessiva ao sol, dieta rica 

em gorduras, obesidade, sedentarismo etc.); a quimioprevenção secundária, cujo foco são 

indivíduos que já começaram a desenvolver lesões pré-malignas, com o intuito de prevenir a 

progressão da lesão para um estado mais avançado; e por fim, a quimioprevenção terciária, na 

qual a administração dos agentes quimiopreventivos tem por objetivo evitar a reincidência do 

câncer para o qual o indivíduo recebeu tratamento previamente, ou até mesmo evitar que 

novos tumores se instalem. Nessa perspectiva, pode-se categorizar os agentes 

quimiopreventivos como agentes bloqueadores e agentes supressores. Os agentes 

bloqueadores atuam sobre a fase de iniciação do câncer (quimioprevenção primária), 

prevenindo os efeitos deletérios de carcinógenos e/ou radicais livres produzidos pela própria 

célula sobre o DNA de várias maneiras: reduzindo a captação e a ativação metabólica de pró-

carcinógenos, melhorando seu sistema de detoxificação, sequestrando espécies reativas de 

oxigênio e melhorando o sistema de reparo de DNA. Dessa forma, os agentes bloqueadores 

impedem a transformação de uma célula saudável em uma célula pré-maligna. Por outro lado, 

os agentes supressores interferem sobre a regulação do ciclo celular, sinalização celular, 

regulação da transcrição, apoptose e inibem a angiogênese de células pré-neoplásicas, 

impedindo sua transformação em células malignas. Portanto, os agentes supressores 

interrompem ou revertem as etapas de promoção e progressão (quimioprevenção secundária e 

terciária, respectivamente) (RUSSO, 2007; STEWARD; BROWN, 2013).  

 

1.4 Potencial Quimiopreventivo de Inibidores de Proteases 

 

Estudos epidemiológicos fornecem evidências de que a incidência de vários tipos 

de câncer, bem como sua prevenção, estão intimamente associadas ao estilo de vida e hábitos 

alimentares. No caso do câncer colorretal, os maus hábitos na dieta são responsáveis por 70 – 

90% dos casos (ARAÚJO; GONÇALVES; MARTEL, 2011; TANAKA, 2013). Outros dados 

epidemiológicos e uma série de investigações utilizando modelos in vitro, in vivo e ensaios 

clínicos mostraram ainda que certos componentes da dieta, especialmente alimentos de 
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origem vegetal (frutas, verduras e sementes de leguminosas) apresentam grande potencial 

como agentes quimiopreventivos de várias doenças crônicas incluindo o câncer, dada a sua 

habilidade em inibir e/ou reverter os diferentes estágios da carcinogênese (HODEK et al., 

2009; MEIJA; DIA, 2010; TANAKA, 2013). Os efeitos anticarcinogênicos das sementes de 

leguminosas presentes comumente na dieta têm sido extensivamente explorados. Vários 

estudos sugerem que a ingestão regular de alimentos dessa natureza pode reduzir os riscos de 

incidência de câncer colorretal (CLEMENTE; ARQUES, 2014). Portanto, o interesse na 

pesquisa relacionada à quimioprevenção primária tem aumentado nos últimos anos e, cada 

vez mais, se ratifica a importância dos alimentos de origem vegetal e seus constituintes na 

quimioprevenção do câncer, destacando-se, dentre estes, os flavonoides, ácidos fenólicos, 

vitaminas antioxidantes, lectinas e inibidores de proteases (LIU; BIAN; BAO, 2010; 

ARAÚJO; GONÇALVES; MARTEL, 2011; KOBAYASHI, 2013; ROMANO et al., 2014).  

Vários estudos têm demonstrado a participação dos inibidores de proteases 

vegetais amplamente presentes em sementes de leguminosas na inibição e/ou reversão dos 

diferentes estágios de desenvolvimento do câncer (MEIJA; DIA, 2010). Os efeitos 

quimiopreventivos de inibidores de proteases, especialmente das famílias Kunitz e Bowman-

Birk em modelos in vitro, in vivo e ensaios clínicos têm sido atribuídos à inibição de eventos 

celulares diversos, tais como proliferação celular, invasão, metástase, angiogênese e 

inflamação, através da sua provável atuação em diversas vias de sinalização celular e/ou 

atuando sobre a inibição do proteassoma, levando à indução da apoptose pelas células 

(KOBAYASHI, 2013; CLEMENTE; ARQUES, 2014).  

Já existem atualmente 10 agentes quimiopreventivos aprovados pelo US Food and 

Drug Administration (FDA) que podem ser utilizados no tratamento de lesões pré-cancerosas 

e prevenção do desenvolvimento de neoplasias, enquanto muitos outros possíveis agentes 

quimiopreventivos de origem vegetal contra câncer, AIDS, diabetes e outras doenças 

continuam sendo avaliados (WU; PATTERSON; HAWK, 2011; FANG et al., 2012). Em 

1992, o inibidor Bowman-Birk da soja (BBI) adquiriu o status de “nova droga em 

investigação” (IND) pelo FDA e foi avaliado como agente quimiopreventivo sob a forma de 

um concentrado proteico (BBIC) em ensaios clínicos em humanos. Até o momento, 6 ensaios 

clínicos envolvendo pacientes com hiperplasia prostática benigna, colite ulcerativa e 

leucoplasia oral foram concluídos. Os resultados obtidos são bastante promissores e 

mostraram que BBIC desempenha efeitos benéficos significativos no tratamento dos 

pacientes, tais como redução do volume da próstata e regressão da colite ulcerativa, embora 

não tenha sido eficiente em promover a redução da área da lesão no tratamento de leucoplasia 
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oral na fase de estudo mais recente. Em todos os casos, BBIC não apresentou efeitos tóxicos 

(CLEMENTE et al., 2013).  

Ainda não estão completamente elucidados os mecanismos através dos quais os 

inibidores de proteases das famílias Kunitz e Bowman-Birk exercem suas propriedades 

quimiopreventivas. Sabe-se, porém, que estas estão intimamente relacionadas à habilidade 

intrínseca dessas moléculas em inibir a ação de proteases serínicas. Portanto, proteases tipo 

tripsina e tipo quimotripsina envolvidas na carcinogênese devem ser consideradas como alvos 

de inibidores de proteases na quimioprevenção e ainda permanecem objeto de investigação 

(CLEMENTE; SONNANTE; DOMONEY, 2011; CLEMENTE; ARQUES, 2014). 

Apesar de inúmeros trabalhos publicados nos anos recentes terem mostrado o 

potencial quimiopreventivo de inibidores de proteases presentes nos alimentos vegetais 

consumidos por grande parte da população mundial, especialmente leguminosas, vários outros 

estudos têm apontado também para o potencial de utilização de espécies vegetais 

subexploradas e de origem animal para a mesma finalidade (LAM; NG, 2009; NAKAHATA 

et al., 2011; ZHANG et al., 2011; FANG et al., 2012; MORJEN et al., 2013). Carvalho et al. 

(2011) avaliaram o potencial nutricional de sementes de 14 espécies de leguminosas 

subexploradas da Caatinga cearense, discutindo também sobre a importância dos alimentos 

para a prevenção e/ou tratamento de doenças, assunto de que trata a nutracêutica. Nesse 

estudo, a espécie selvagem Enterolobium contortisiliquum destacou-se pelo alto conteúdo de 

proteínas totais e inibidores de proteases, sendo considerada, portanto, uma planta com grande 

potencial para exploração de suas propriedades nutricionais e/ou nutracêuticas. Portanto, esta 

espécie foi escolhida para ser o objeto de estudo deste trabalho. 

 

1.5 A Leguminosa Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. 

 

A espécie Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong., conhecida 

popularmente como orelha-de-negro, orelha-de-macaco, tamboril, timbaúba, timboúva, dentre 

outros, apresenta uma sinonímia botânica: Mimosa contortisiliqua Vell. (LORENZI, 2002). 

Segundo a Lista de Espécies da Flora do Brasil (MORIM, 2013), a timbaúba é classificada 

taxonomicamente da seguinte forma: 

Família Fabaceae Lindl. 

Subfamília Mimosoideae 

   Gênero Enterolobium Mart. 

     Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. 
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E. contortisiliquum é uma árvore de origem brasileira com distribuição geográfica 

ampla: ocorre desde o Pará ao Rio Grande do Sul, nas florestas pluvial e semidecídua. É 

particularmente frequente na floresta latifoliada da bacia do Paraná. Estende-se ainda até 

Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, onde é mais conhecida como timbó. No Nordeste 

brasileiro, ocorre em área de Caatinga e, particularmente no Ceará, distribui-se desde o litoral 

até o sertão (BRAGA, 1982; LORENZI, 2002). 

E. contortisiliquum é uma espécie arbórea (FIGURA 2). Sua altura varia de 20 a 

35 m, com tronco medindo de 80 a 160 cm de diâmetro. As folhas são compostas, bipinadas, 

com 2 a 7 jugas de pinas. A madeira é leve, macia ao corte, pouco resistente, própria para a 

fabricação de barcos e de canoas de tronco inteiro, brinquedos, compensados, armações de 

móveis, miolo de portas e caixotaria em geral. A copa é ampla e frondosa, proporcionando 

ótima sombra. As flores apresentam-se em capítulos globosos esbranquiçados de cerca de 4 

mm e reúnem-se em cachos terminais ou axilares. A vagem é coriácea, dura e lenhosa, 

indeiscente, preta, incurvo-reniforme, lembrando uma orelha, daí a denominação popular 

“orelha-de-negro” (BRAGA, 1982; LORENZI, 2002). 

Orelha-de-negro é uma planta decídua, heliófita, seletiva higrófita, pouco exigente 

quanto às características do solo e dispersa em várias formações florestais, sendo muito 

comum em áreas de capoeiras e estágios mais avançados da sucessão secundária. É ótima para 

reflorestamento de áreas degradadas devido ao seu rápido crescimento inicial e adaptação a 

diferentes climas e relevos. É indicada também para arborização urbana (LORENZI, 2002). 

Quanto à sua classificação no estádio sucessional, é considerada, de acordo com Oliveira 

Filho et al. (1995), uma espécie pertencente ao grupo ecológico clímax exigente de luz. A 

árvore floresce em meados de setembro, prolongando-se até novembro. A maturação dos 

frutos ocorre durante os meses de junho e julho, entretanto permanecem na árvore mais alguns 

meses.  

As sementes são dormentes, isto é, não germinam mesmo quando os fatores 

abióticos necessários ao processo de germinação (água, luz, oxigênio etc.) são favoráveis. A 

dormência é um mecanismo que distribui a germinação no tempo para favorecer e garantir a 

sobrevivência da espécie. No caso de E. contortisiliquum, a dormência é causada pela 

impermeabilidade do tegumento à água, a qual pode ser interrompida por escarificação, 

processo no qual ocorre ruptura ou enfraquecimento do tegumento, de modo a permitir a 

germinação. Na natureza, a escarificação do tegumento das sementes de E. contortisiliquum 

envolve a participação de microrganismos e temperaturas alternadas, além da ação de animais 

predadores (EIRA; FREITAS; MELLO, 1993). 
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Figura 2 – Imagens de Enterolobium contortisiliquum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LORENZI (2002). 

A: planta adulta; B: folhas e flores; C: frutos; D: sementes; E: tronco; F: madeira.  
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Assim como ocorre com inúmeras outras espécies de plantas da Caatinga, pouco 

se conhece a respeito do potencial biotecnológico de sementes de E. contortisiliquum. Alguns 

trabalhos, no entanto, descrevem algumas propriedades de moléculas presentes nas sementes e 

sugerem várias aplicabilidades interessantes, devido, em parte, à sua bioatividade. Por 

exemplo, Mimaki et al. (2003; 2004) descreveram o isolamento e a atividade citotóxica sobre 

macrófagos de 9 saponinas triterpenoides, denominadas Enterolosaponinas A e B e 

Contortisiliosídios A – G. Ademais, Shahat et al. (2008) relataram a atividade antibacteriana 

do óleo essencial de sementes de E. contortisiliquum sobre bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas. Também é relatado na literatura o grande potencial nutricional de sementes de E. 

contortisiliquum, as quais possuem alto percentual de proteína total em base seca (50%) com 

bom perfil de aminoácidos essenciais, além de expressiva quantidade de fibra alimentar (cerca 

de 25%) (CARVALHO et al., 2011). Quanto às proteínas bioativas de E. contortisiliquum, 

Castro-Faria-Neto et al. (1991) descreveram a atividade pro-inflamatória da enterolobina, 

uma proteína hemolítica obtida a partir das sementes de E. contortisiliquum. Já é relatada 

também a purificação e caracterização de uma vicilina ligante à quitina, dotada de 

bioatividade contra fungos filamentosos e insetos (MOURA et al., 2007) e de um inibidor de 

tripsina do tipo Kunitz denominado EcTI (BATISTA et al., 1996). Outros estudos conduzidos 

com essa proteína mostraram que ela apresenta atividade antiproliferativa in vitro sobre várias 

linhagens de células tumorais (NAKAHATA et al., 2011) e também aspectos estruturais 

interessantes quanto à organização e estabilização da molécula, bem como a sua interação 

com a tripsina (ZHOU et al., 2013).   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

  

Este trabalho objetivou purificar e caracterizar bioquimicamente inibidores de 

tripsina e/ou quimotripsina de sementes de Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. e, 

ainda, avaliar seu potencial quimiopreventivo in vitro, utilizando como modelo células de 

adenocarcinoma colorretal humano.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Purificar o (s) inibidor (es) de quimotripsina e/ou tripsina e determinar sua sequência 

N-terminal, bem como a família de inibidores a qual pertence (m); 

 Caracterizar o (s) inibidor (es) purificado (s) quanto a: 

- Massa molecular aparente e real; 

- Número e massa molecular aparente de suas subunidades; 

- Ponto isoelétrico; 

- Especificidade enzimática in gel;  

- Cinética de inibição; 

- Especificidade funcional frente a enzimas serínicas (quimotripsina, tripsina, elastase 

pancreática e elastase neutrofílica) e cisteínicas (papaína e bromelaína); 

- Estabilidade frente a agentes desnaturantes físicos e químicos. 

 Avaliar a proliferação e a viabilidade de células de adenocarcinoma colorretal humano 

da linhagem HT29 em presença do (s) inibidor (es) purificado (s) de sementes de E. 

contortisiliquum. 
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3 MATERIAL 

 

3.1 Material Biológico 

 

3.1.1 Sementes de Enterolobium contortisiliquum 

 

As sementes de E. contortisiliquum foram obtidas de vagens maduras, coletadas 

em uma área de caatinga arbórea na fazenda “Não me Deixes”, no município de Quixadá-CE. 

Um ramo terminal com folhas e frutos foi coletado, prensado e desidratado para fins de 

identificação e incorporação ao acervo do Herbário Prisco Bezerra (EAC) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), sob a identificação EAC 38.115.  

 

3.1.2 Células Tumorais  

 

Células de adenocarcinoma colorretal humano da linhagem HT29 foram 

adquiridas no Banco de Células do Centro de Instrumentação Científica da Universidade de 

Granada (CIC-UGR, Granada, Espanha). 

 

3.2 Reagentes Químicos 

 

3.2.1 Proteínas 

 

Inibidor de tripsina da soja do tipo Kunitz (SBTI), inibidor de tripsina e 

quimotripsina da soja do tipo Bowman-Birk (BBI), tripsina (tipo III), quimotripsina (tipo 

VII), elastase pancreática, elastase neutrofílica, papaína e bromelaína foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, EUA).  

 

3.2.2 Substratos Enzimáticos 

 

Os substratos sintéticos BApNA (Nα-benzoil-DL-arginina 4-nitroanilida), BTpNA 

(N-benzoil-L-tirosina p-nitroanilida), BANA (Nα-benzoil-DL-arginina β-naftilamida), 

SAAVpNA (N-succinil-alanina-alanina-valina p-nitroanilida) e o substrato proteico 

azocaseína foram adquiridos da Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, EUA). 
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3.2.3 Outros Reagentes 

 

Géis de eletroforese NuPAGE® Novex® Bis-Tris, géis Novex® Zymogram Blue 

Casein 4-16%, géis Novex® de isoeletrofocalização (IEF), marcadores de massa molecular 

Mark12TM e demais regentes para eletroforese foram obtidos da Invitrogen (Barcelona, 

Espanha). Marcadores de IEF 3 – 10 foram obtidos da Serva Electrophoresis (Heidelberg, 

Alemanha). Meio de cultura de células DMEM, soro fetal bovino, antibióticos e o corante 

vermelho neutro (NR) foram adquiridos da Sigma-Aldrich Co. (Alcobendas, Espanha). Kit 

para determinação de proteínas solúveis pelo método do ácido bicinconínico (BCA) foi obtido 

da Pierce Thermo Scientific (Rockford, IL, EUA). 

Todos os demais reagentes utilizados eram de grau analítico, fabricados por 

empresas reconhecidas e foram obtidos comercialmente. 

 

3.3 Equipamentos 

 

Foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 Agitador magnético Colour Squid IKA Works, Inc. (Wilmington, NC, EUA); 

 Balança analítica Bioprecisa FA2104N (Curitiba, Brasil); 

 Balança semianalítica Bel Equipamentos Analíticos LTDA Mark M1702 (Piracicaba, 

Brasil); 

 Banho-Maria Tecnal TE-056 (Piracicaba, Brasil); 

 Centrífuga Hettich Rotina 380R (Tuttlingen, Alemanha); 

 Coletor de frações Frac-920 GE Healthcare Life Sciences (Uppsala, Suécia); 

 Espectrofotômetro de microplaca Model 550 Bio-Rad Laboratories, Inc. (Berkeley, 

CA, EUA); 

 Espectrofotômetro Spectronic Unicam Genesys 10S (Nova Iorque, NY, EUA); 

 Estufa de secagem Fanem Modelo 002 CB (São Paulo, Brasil); 

 Fotodocumentador ChemiDoc XRS+ System Bio-Rad Laboratories, Inc. (Berkeley, 

CA, EUA); 

 Incubadora de CO2 Nuaire DHD Autoflow NU-5510/E/G (Plymouth, MN, EUA); 

 Liofilizador VirTis Sentry 2.0 (Warminster, PA, EUA);  

 Moinho industrial Tecnal (São Paulo, Brasil); 

 Potenciômetro Digimed DM-20 (São Paulo, Brasil); 
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 Sequenciador automático de proteínas PPSQ-23A (Shimadzu, Kioto, Japão); 

 Sistema de eletroforese unidimensional XCell SureLockTM Mini-Cell Life 

Technologies (Barcelona, Espanha);  

 Sistema FPLC Äkta Purifier GE Healthcare Life Sciences (Uppsala, Suécia); 

 Sistema de purificação de água Milli-Q EMD Millipore (Darmstadt, Alemanha). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Processamento das Sementes de Enterolobium contortisiliquum 

 

As sementes de E. contortisiliquum foram retiradas de suas vagens e moídas em 

moinho industrial. Em seguida, a farinha foi peneirada em malha de 1,0 mm2 e colocada em 

estufa a 45 °C por 72 h para obtenção de um material mais homogêneo e livre de umidade. 

Para se obter a farinha livre de lipídios, constituinte responsável por 3,4% da composição da 

semente em base seca (Carvalho et al., 2011), foi realizada extração com n-hexano na 

proporção de 1:3 (p/v). A farinha foi deixada em contato com o solvente overnigh e este 

substituído por um novo, totalizando quatro trocas. Ao final, o solvente foi completamente 

evaporado em capela de exaustão à temperatura ambiente. A farinha delipidada foi 

acondicionada em recipiente plástico e mantida a -20 °C até sua utilização nos procedimentos 

descritos a seguir. 

 

4.2 Purificação de Inibidores de Tripsina e/ou Quimotripsina de E. contortisiliquum 

 

4.2.1 Preparação do Extrato Bruto de E. contortisiliquum (EcEB) 

  

A farinha delipidada das sementes de E. contortisiliquum foi submetida à extração 

em tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5, na proporção 1:10 (p/v) e mantida sob agitação 

constante por 3 h, à temperatura ambiente. O material foi filtrado em tecido de nylon e em 

seguida submetido à centrifugação a 8.000 x g, por 30 min, a 4 °C. O material precipitado foi 

descartado e o sobrenadante, denominado EcEB, utilizado para a realização dos 

procedimentos descritos adiante. Uma alíquota de EcEB foi separada e submetida a 

quantificação de proteínas solúveis, ensaio de atividade inibitória de tripsina e quimotripsina e 

eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE).  

 

4.2.2 Obtenção da Fração Proteica de E. contortisiliquum (EcF5) 

 

Inicialmente, foram produzidas 10 frações proteicas através de precipitação com 

ácido tricloroacético (TCA) a fim de verificar, baseado no percentual de atividade inibitória 

de tripsina e quimotripsina, qual fração proteica encerrava maior concentração de inibidores 

em sua forma ativa. Alíquotas de EcEB foram submetidas ao fracionamento com TCA 20% a 
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fim de obter frações proteicas cujas concentrações finais de ácido variaram de 1 a 10%. Ao 

EcEB, mantido neste procedimento sob leve agitação e imerso em recipiente com gelo, foram 

adicionados paulatinamente os volumes de TCA 20% correspondentes a obtenção de cada 

fração. O material foi então deixado em repouso por 30 min a 4 °C e, em seguida, 

centrifugado a 8.000 x g, por 30 min a 4 °C. O precipitado foi descartado e o sobrenadante 

submetido à diálise overnight contra água destilada, seguido de diálise contra tampão Tris-

HCl 0,05 M, pH 7,5 por 4 h em membranas de diálise de 6-8 kDa (Fisherbrand, Pittsburgh, 

EUA). As frações proteicas obtidas foram finalmente submetidas a ensaios de atividade 

inibitória de tripsina e quimotripsina, cujos resultados apontaram a fração que encerrava 5% 

de TCA como a mais indicada para dar prosseguimento ao processo de purificação dos 

inibidores. Esta fração, denominada EcF5, apresentou altos percentuais de inibição das 

enzimas em detrimento da concentração de TCA elevada, que provocou a perda gradual da 

atividade inibitória nas frações subsequentes. O procedimento para obtenção de EcF5 em 

quantidade suficiente para dar continuidade à purificação dos inibidores segue os mesmos 

passos descritos anteriormente, com exceção de que a diálise foi realizada apenas contra água 

destilada, totalizando 3 trocas a cada 12 h. O material dialisado foi então liofilizado e 

acondicionado em recipiente plástico a -20 °C até sua utilização. 

 

4.2.3 Isolamento de Inibidores de Tripsina e/ou Quimotripsina 

 

O primeiro passo cromatográfico para isolamento dos inibidores de tripsina e/ou 

quimotripsina de sementes de E. contortisiliquum foi realizado em coluna de troca aniônica 

Mono Q em sistema FPLC Äkta Purifier. A fração proteica EcF5 liofilizada foi ressuspendida  

em tampão de equilíbrio da coluna (Tris-HCl 0,02 M, pH 8,0) na concentração de 0,6 mg 

P/mL, centrifugada a 10.000 x g, por 5 min, à temperatura ambiente e filtrada em filtro para 

seringa de 0,22 μm (TPP, Trasadingen, Suíça) para remoção de partículas em suspensão. 

EcF5 foi então aplicada na coluna previamente equilibrada, usando loop de 2 mL. A 

cromatografia foi realizada a um fluxo constante de 1 mL/min. O material não retido foi 

eluído com tampão A (tampão de equilíbrio). Em seguida, o material retido na coluna foi 

eluído através de um gradiente salino crescente (0 a 35% de tampão B – tampão de equilíbrio 

com NaCl 1M). Foram coletadas frações cromatográficas de 0,5 mL, as quais foram 

acompanhadas por espectrofotometria a 280 nm e submetidas a ensaio de inibição de tripsina 

e quimotripsina, utilizando 0,005 mL de amostra. Com base nos perfis de atividade inibitória 

das enzimas, os inibidores de quimotripsina denominados P1 e P2, eluídos quando o gradiente 
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salino atingiu as concentrações 0,15 e 0,17 M, foram reunidos para serem submetidos à etapa 

seguinte de purificação, recebendo a denominação P1+2. O inibidor de tripsina e 

quimotripsina nomeado P3, eluído com 0,23 M de NaCl, foi coletado separadamente e 

também guardado para dar prosseguimento à sua purificação. Alíquotas de EcF5, P1+2 e P3 

foram separadas e utilizadas para monitoramento do processo de purificação através de 

quantificação de proteínas solúveis, ensaio de atividade inibitória de tripsina e quimotripsina e 

SDS-PAGE.  

 

4.2.4 Purificação de EcCI e EcTI  

 

A estratégia utilizada para dar prosseguimento à purificação dos inibidores de 

tripsina e/ou quimotripsina de E. contortisiliquum levou em consideração seus perfis de 

inibição distintos. Assim, foram utilizadas cromatografias de afinidade a tripsina e/ou a 

quimotripsina, de acordo com as características inibitórias apresentadas por P1+2 e P3. Dessa 

forma, como segundo passo cromatográfico, P1+2 e P3 foram separadamente aplicados em 

cromatografia de afinidade à tripsina. O inibidor de tripsina e quimotripsina P3 (0,5 mg/mL) e 

o inibidor de quimotripsina P1+2 (1,0 mg/mL) foram submetidos separadamente a 

cromatografia de afinidade utilizando a coluna Tripsina-Agarose de 1 mL, 25 UN (Sigma-

Aldrich Co., T4019), previamente equilibrada com tampão Tris-HCl 0,05 M com CaCl2 0,02 

M, pH 7,5, sob fluxo constante de 0,8 mL/min. Foram coletadas frações cromatográficas de 1 

mL, as quais tiveram o pH ajustado para 7,0 com NaOH 2 M tão logo iam sendo eluídas. As 

proteínas não retidas na coluna (NR) foram removidas com tampão de equilíbrio. O material 

retido (R) foi eluído com HCl 0,05 M e a proteína purificada denominada EcTI. O NR obtido 

na cromatografia onde foi aplicado P3 foi descartado. No entanto, o mesmo material obtido na 

cromatografia onde foi aplicado P1+2 foi reunido e submetido à cromatografia de afinidade a 

quimotripsina utilizando a coluna Quimotripsina-Agarose de 0,5 mL, 50 UN (Sigma-Aldrich 

Co., C9134). As condições e os procedimentos adotados na realização da cromatografia de 

afinidade a quimotripsina seguiram o mesmo protocolo descrito anteriormente. O NR foi 

descartado e a proteína purificada contida no R foi denominada EcCI. Todo o processo de 

purificação de EcCI e EcTI está ilustrado na Figura 3. As cromatografias foram monitoradas 

por absorbância a 280 nm e as frações cromatográficas submetidas a ensaio de atividade 

inibitória de tripsina e quimotripsina. Alíquotas de EcCI e EcTI também foram submetidas a 

SDS-PAGE e ambos os inibidores foram obtidos em quantidade suficiente para os ensaios de 

caracterização bioquímica e atividade biológica descritos a seguir. 
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Figura 3 – Processo de purificação de inibidores de proteases de Enterolobium 

contortisiliquum, EcCI e EcTI 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.3 Ensaios Enzimáticos  

 

4.3.1 Atividade Inibitória de Quimotripsina 

 

A atividade inibitória sobre a quimotripsina foi determinada de acordo com 

Erlanger, Kokowsy e Cohen (1961), com modificações. Uma alíquota de 0,2 mL de solução 

de quimotripsina bovina (0,02 mg/mL em HCl 0,001 M com CaCl2 0,002) foi pré-incubada 

por 2 min a 37 °C com tampão Tris-HCl 0,05 M com CaCl 0,02 M, pH 7,5 e solução de 

inibidor totalizando 0,4 mL. Após esse período, a reação foi iniciada adicionando-se 0,5 mL 

de solução de BTpNA (N-benzoil-L-tirosina p-nitroalinida) 4,95 x 10-4 M dissolvido em 

dimetilsulfóxido (DMSO; 20,3 mg em 1 mL) e solubilizado em tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 

7,5 contendo DMSO 30%. Decorridos 16 min, a reação foi interrompida adicionando-se 0,1 

mL de ácido acético 30%. A leitura das absorbâncias foi realizada a 410 nm. Os testes foram 

realizados em triplicata acompanhados de provas em branco, as quais consistiram na adição 

de ácido acético previamente a adição de substrato. Os resultados foram expressos em 

Percentual de Inibição (%) e Unidade de Inibição (UI), definida como o decréscimo em 0,01 

da absorbância a 410 nm relativo à atividade enzimática na ausência de inibidor, em volume 

de ensaio definido de 10 mL (DOMONEY; WELHAM, 1992). A Atividade Inibitória de 

Quimotripsina Específica foi expressa em Unidades de Inibição por miligramas de proteína 

(UI/mgP). 

 

4.3.2 Atividade Inibitória de Tripsina 

   

A atividade inibitória sobre a tripsina foi determinada de acordo com Erlanger, 

Kokowsy e Cohen (1961), com modificações. Uma alíquota de 0,2 mL de solução de tripsina 

bovina (0,02 mg/mL em HCl 0,001 M com CaCl2 0,002 M) foi pré-incubada por 1 min a 37 

°C com tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5 e solução de inibidor totalizando 0,4 mL. Após esse 

período, a reação foi iniciada adicionando-se 0,5 mL de solução de  BApNA (Nα-benzoil-DL-

arginina 4-nitroanilida) 8,93 x 10-4 M dissolvido em DMSO (40 mg em 1 mL) e solubilizado 

em tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5 contendo CaCl2 0,02 M.  Decorridos 10 min, a reação foi 

interrompida adicionando-se 0,1 mL de ácido acético 30%. A leitura das absorbâncias foi 

realizada a 410 nm. Os testes foram realizados em triplicata acompanhados de provas em 

branco, as quais consistiram na adição de ácido acético previamente a adição de substrato. Os 

resultados foram expressos em Percentual de Inibição (%) e Unidade de Inibição (UI), 
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definida como o decréscimo em 0,01 da absorbância a 410 nm relativo à atividade enzimática 

na ausência de inibidor, em volume de ensaio definido de 10 mL (DOMONEY; WELHAM, 

1992). A Atividade Inibitória de Tripsina Específica foi expressa em Unidades de Inibição por 

miligramas de proteína (UI/mgP). 

 

4.4 Dosagem de Proteínas Solúveis 

 

A dosagem de proteínas solúveis foi realizada de acordo com o método do ácido 

bicinconínico (BCA) de acordo com a metodologia de Smith et al. (1985), utilizando o Kit de 

Ensaio de Proteína por BCA (Pierce Thermo Scientific, 23225). O ensaio foi realizado em 

microplaca de 96 poços. A uma alíquota de 0,01 mL das amostras foram adicionados 0,2 mL 

de reagente de trabalho resultante da mistura dos reagentes A (carbonato de sódio, 

bicarbonato de sódio, ácido bicinconínico e tartarato de sódio em hidróxido de sódio 0,1 M) e 

B (sulfato de cobre 4%) na proporção 50:1, de acordo com as instruções do fabricante. A 

microplaca foi agitada manualmente durante 0,5 min e incubada por 30 min a 37 °C sob o 

abrigo da luz. Após este período, foram feitas as leituras das absorbâncias a 562 nm. A 

concentração de proteínas foi estimada em relação a uma curva padrão obtida com diferentes 

concentrações (0,025 – 2,0 mg/mL) de inibidor de tripsina da soja do tipo Kunitz (SBTI) em 

NaCl 0,9%. 

 

4.5 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

Com o intuito de avaliar o grau de pureza de EcCI e EcTI e monitorar o processo 

de purificação dos inibidores, as amostras obtidas em cada etapa da purificação foram 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS, de acordo com a 

metodologia descrita por Laemmli (1970). Foi utilizado o sistema de eletroforese 

unidimensional XCell SureLockTM Mini-Cell e géis NuPAGE® Novex® Bis-Tris 4-12% 

(Invitrogen, Barcelona, Espanha), seguindo as recomendações do fabricante quanto ao 

preparo dos reagentes, das amostras e às condições da corrida eletroforética. 

O gel de concentração (4% de acrilamida) e o gel de separação (4-12% de 

acrilamida) continham tampão Bis-Tris-HCl pH 6,4, acrilamida, bisacrilamida, persulfato de 

amônio e água em concentrações bem definidas, porém não informadas pelo fabricante. O 

tampão de corrida NuPAGE MES SDS consistia de MES 0,05 M; Tris base 0,05 M; SDS 

0,1% e EDTA 0,001 M, pH 7,3. Uma vez solubilizadas em tampão de amostra NuPAGE LDS 
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(Tris-HCl 0,106 M; Tris base 0,141 M; LDS 2%; glicerol 10%, EDTA 0,00051 M; SERVA 

Blue G250 0,00022 M e vermelho fenol 0,000175 M, pH 8,4) em volume final de até 0,03 mL 

e aquecidas a 70 °C por 10 min, amostras que encerravam 5 µg de EcEB e EcF5 e 3 µg de 

P1+2, EcCI, P3 e EcTI foram aplicadas no gel (8 cm x 8 cm x 0,1 cm, com espaçadores de 

0,15 cm), o qual foi submetido a uma corrente constante de 125 mA por, aproximadamente, 

35 min.  

Após o término da corrida, o gel foi corado com base no procedimento descrito 

por Neuhoff et al. (1988), utilizando o kit de coloração Colloidal Blue (Invitrogen, Barcelona, 

Espanha). Primeiramente, o gel foi mergulhado em solução fixadora (metanol 50% e ácido 

acético 10%) e mantido sob agitação branda por 10 min. Em seguida, esta foi descartada e o 

gel foi mergulhado em solução contendo o Corante A (55 mL de água destilada, 20 mL de 

metanol e 20 mL de Corante A, o qual contém sulfato de amônio e ácido fosfórico em 

concentrações não informadas pelo fabricante) por 10 min. Após este período, foram 

adicionados 5 mL do Corante B (contém Coomassie Brilliant Blue G-250 em concentração 

não informada pelo fabricante) e o gel continuou sob agitação leve por 3 h. Por fim, a solução 

corante foi descartada e o gel foi descorado com água destilada overnight até que as bandas 

proteicas foram claramente evidenciadas. 

 

4.6 Identificação das Proteínas por Peptide Mass Fingerprinting 

 

A identificação de EcCI e EcTI através da técnica peptide mass fingerprinting foi 

realizada de acordo com a metodologia descrita por Clemente et al. (2010). Cerca de 10 μg de 

EcCI e EcTI em condições redutoras foram submetidos a SDS-PAGE conforme metodologia 

descrita no item 4.5. Para submeter as amostras a condições redutoras, às mesmas foi 

adicionado 0,001 mL de Agente Redutor NuPAGE® (DTT 0,5 M) durante seu preparo. As 

bandas proteicas correspondentes a EcCI e EcTI foram excisadas do gel e submetidas a 

digestão tríptica in gel. Os fragmentos peptídicos foram dessalinizados, concentrados em 

colunas C-18 ZipTip (Millipore, Madri, Espanha) e aplicados em placa de MALDI, usando 

ácido α-cianohidroxicinâmico como matriz para a análise de MALDI-TOF. Os espectros de 

massa foram obtidos automaticamente usando o analisador 4700 Proteomics Analyzer 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), operando no modo refletor com extração 

retardada. Os dados obtidos foram usados para a identificação das proteínas, comparando suas 

sequências em banco de dados (www.matrixscience.com). 
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4.7 Sequência N-terminal 

 

A determinação da sequência de aminoácidos N-terminal de EcCI e EcTI foi 

realizada com base no princípio da degradação de Edman. As duas proteínas purificadas e 

liofilizadas foram submetidas ao sequenciamento utilizando o sequenciador automático de 

proteínas PPSQ-23A (Shimadzu, Kioto, Japão). Os derivados feniltioidantoína dos 

aminoácidos (PTH-aminoácidos) foram detectados a 269 nm após separação em coluna de 

fase reversa C18 (4,6 x 2,5 mm) conduzida sob condições isocráticas, de acordo com as 

recomendações do fabricante. As sequências obtidas foram comparadas com outras já 

depositadas no banco de dados NCBI (National Center for Biotechnology Information), 

utilizando o programa Protein BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi).  

 

4.8 Caracterização Bioquímica 

 

4.8.1 Massa Molecular e Número de Subunidades 

 

As massas moleculares aparentes de EcCI e EcTI foram determinadas através de 

SDS-PAGE em condições não redutoras, conforme metodologia descrita no item 4.5. As 

massas foram calculadas com base na mobilidade relativa de proteínas de massas moleculares 

conhecidas, utilizando o marcador de massa molecular Mark12TM (Invitrogen, Barcelona, 

Espanha). Os marcadores utilizados foram: miosina (200 kDa), β-galactosidase (116,3 kDa), 

fosforilase B (97,4 kDa), BSA (66,3 kDa), desidrogenase glutâmica (55,4 kDa), lactato 

desidrogenase (36,5 kDa), anidrase carbônica (31 kDa), inibidor de tripsina (21,5 kDa), 

lisozima (14,4 kDa), aprotinina (6 kDa), cadeia B da insulina (3,5 kDa) e cadeia A da insulina 

(2,5 kDa). Adicionalmente, as massas moleculares reais de EcCI e EcTI foram determinadas 

por meio de espectrometria de massas, através da análise da relação m/z das moléculas de 

proteína intactas. As bandas proteicas correspondentes a EcCI e EcTI foram excisadas do gel, 

dissolvidas em ácido trifluoroacético (TFA) 1% (v/v) e aplicadas em placa de MALDI, 

usando ácido α-cianohidroxicinâmico (3 mg/mL em acetonitrila 70% e TFA 0,1%) como 

matriz para a análise de MALDI-TOF. Os espectros de massa foram obtidos automaticamente 

usando o analisador 4700 Proteomics Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), 

e as médias das massas moleculares de cada proteína foram obtidas. 

A presença e o número de subunidades que compõem a estrutura terciária de EcCI 

e EcTI também foram determinados através de SDS-PAGE conforme explicitado acima, 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi
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porém com a diferença de que as amostras foram aplicadas no gel em condições não redutoras 

e redutoras. Para tanto, a estas últimas foi adicionado Novex® Agente Redutor (DTT 0,05 M) 

como componente do tampão de amostra.  

 

4.8.2 Ponto Isoelétrico (pI) 

 

Para determinar o ponto isoelétrico (pI) de EcCI e EcTI, os inibidores foram 

submetidos a eletroforese em condições nativas (LAEMMLI, 1970) em gel Novex® de 

isoeletrofocalização (IEF) (Invitrogen, Barcelona, Espanha), utilizando o sistema de 

eletroforese unidimensional XCell SureLockTM Mini-Cell e seguindo as instruções do 

fabricante. 

O gel de concentração é ausente e o de separação consistia de um gel de pH 

imobilizado bem definido (pH 3 – 7). Este continha acrilamida (5%), bisacrilamida (2,6%), 

TEMED, persulfato de amônio, água e anfólitos (2%). A concentração dos demais 

componentes não são informadas pelo fabricante. O tampão do anodo consistia de ácido 

fosfórico 0,007 M, e o tampão do catodo, de lisina 0,04 M. Alíquotas de 0,004 mL de EcCI e 

EcTI contendo 5 µg de proteína foram solubilizadas em tampão de amostra contendo lisina 

0,04 M e glicerol 15%, totalizando 0,02 mL. As amostras foram aplicadas no gel (8 cm x 8 

cm x 0,1 cm, com espaçadores de 0,1 cm), o qual foi submetido às seguintes condições de 

corrida eletroforética: 100 V por 60 min, 200 V por mais 60 min e, finalmente, 500 V por 30 

min, totalizando 150 min.  

Após o término da corrida, o gel foi fixado em solução de TCA 12% por 30 min 

sob agitação branda e então lavado rapidamente com água destilada, seguido de procedimento 

para coloração das bandas realizado com base no procedimento descrito por Neuhoff et al. 

(1988), utilizando o kit de coloração Colloidal Blue (Invitrogen, Barcelona, Espanha), 

conforme descrito no item 4.5, com algumas modificações. Para tanto, o gel foi mergulhado 

em 100 mL de solução contendo o Corante A (58 mL de água destilada, 20 mL de metanol e 

20 mL de Corante A) e 2 mL de Corante B, sob agitação branda por 30 min. Após este 

período, esta solução foi descartada e o gel foi descorado com 200 mL de água destilada por 

pelo menos 7 h, até que as bandas proteicas foram claramente evidenciadas. 

Os pI’s das proteínas foram determinados com base nos marcadores IEF 3 – 10 

(Serva Electrophoresis, Heidelberg, Alemanha), analisados em software Quantity One (Bio-

Rad Laboratories, Inc., Berkeley, CA, EUA). Os marcadores utilizados e seus respectivos pI’s 

foram: citocromo C (10,7); ribonuclease A (9,5), lectina de Lens culinaris (8,3; 8,0; 7,8), 
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mioglobina (7,4; 6,9), anidrase carbônica (6,0), β-lactoglobulina (5,3; 5,2), inibidor de tripsina 

(4,5), glucose oxidase (4,2), amiloglucosidase (3,5).  

 

4.8.3 Especificidade Enzimática in gel 

 

Para comprovar a especificidade de EcCI e EcTI frente a tripsina e quimotripsina, 

os inibidores foram submetidos a SDS-PAGE (LAEMMLI, 1970) seguido de digestão 

enzimática in gel, utilizando o sistema de eletroforese unidimensional XCell SureLockTM 

Mini-Cell e géis Novex® Zymogram Blue Casein 4-16% (Invitrogen, Barcelona, Espanha), 

seguindo as instruções do fabricante. 

O gel de concentração (4% de acrilamida) e o gel de separação (4-16% de 

acrilamida), ambos de pH 8,6, continham Tris-base, HCl, acrilamida, bisacrilamida, TEMED, 

persulfato de amônio e água em concentrações não fornecidas pelo fabricante. O tampão de 

corrida Tris-Glicina SDS consistia de Tris base 0,025 M; glicina 0,192 M; SDS 0,1%, pH 8,3. 

Quinze microlitros de solução de EcF5, EcCI e EcTI contendo 20 µg de proteína foram 

solubilizados (1:2, v/v) em tampão de amostra Tris-Glicina SDS (Tris-HCl 0,063 M; glicerol 

10%; SDS 2% e azul de bromofenol 0,0025%, pH 6,8) aplicados nos géis (8 cm x 8 cm x 0,1 

cm, com espaçadores de 0,1 cm) contendo β-caseína corada em azul, os quais foram 

submetidos a uma voltagem constante de 125 V por, aproximadamente, 90 min.  

Após o término da corrida, os géis foram incubados com Novex® Zymogram 

Renaturing Buffer (Triton X-100 25%, v/v) por 30 min à temperatura ambiente, sob agitação 

branda. Em seguida, esta solução foi descartada e adicionado Novex® Zymogram Developing 

Buffer (Tris-base 0,05 M; HCl 0,04 M; NaCl 0,2 M; CaCl2 0,005 M e Brij 35 0,02%, p/v), o 

qual permaneceu em contato com os géis por mais 30 min, sob as mesmas condições. 

Decorrido este tempo, a solução foi descartada e os géis foram incubados com 10 mL de 

solução de tripsina ou quimotripsina 0,2 mg/mL em Novex® Zymogram Developing Buffer, e 

deixados sob agitação a 37 °C, por 90 min. Por fim, os géis foram lavados com água destilada 

e incubados com solução de ácido acético para parar a reação enzimática. As bandas que 

permaneceram coradas em azul no gel indicam as áreas onde a tripsina e a quimotripsina 

foram inibidas. 

 

4.8.4 Cinética Enzimática 

 

4.8.4.1 Determinação de CI50 
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As concentrações de EcCI e EcTI que reduzem em 50% a atividade da tripsina 

e/ou quimotripsina (CI50) foram determinadas através da construção de uma curva de titulação 

que relaciona Vi/V0 e concentração de inibidor, onde Vi e V0 representam a atividade 

enzimática residual na presença e na ausência de inibidor, respectivamente. Para a construção 

dessa curva, foram utilizadas alíquotas de inibidor em concentrações crescentes, a saber:  

 0,95; 11,10; 17,76; 32,34; 48,51 e 97,03 x 10-8 M de EcCI frente a quimotripsina;  

 12,62; 37,85; 50,47; 75,71; 88,32; 100,94; 126,18; 151,41; 201,89 e 252,36 x 10-8 M de 

EcTI frente a quimotripsina;  

 0,54; 1,77; 2,52; 3,79; 5,05; 5,55; 6,31 e 7,55 x 10-8 M de EcTI frente a tripsina.  

As amostras de EcCI e EcTI foram incubadas com alíquotas de 0,2 mL de 

quimotripsina (ambos os inibidores) ou tripsina (somente EcTI) encerrando concentração final 

de 10,0 e 10,8 x 10-8 M, respectivamente. Os ensaios de inibição enzimática procederam 

como descrito nos itens 4.3.1. e 4.3.2., porém com a diferença de que as concentrações finais 

de BTpNA e BApNA foram 2,33 e 1,62 x 10-4 M, respectivamente. Para cada ensaio, foram 

determinadas as razões Vi/V0 na presença de cada concentração de inibidor utilizada e 

construída a curva de titulação utilizando o programa GraFit 7 (Erithacus Software, Horley, 

Reino Unido). 

 

4.8.4.2 Determinação da Constante de Inibição (ki) e do Mecanismo de Inibição de EcCI e 

EcTI 

 

Para a determinação do mecanismo de inibição de EcCI e EcTI sobre a tripsina 

e/ou quimotripsina, foram construídos os gráficos de Lineweaver-Burk, nos quais são 

representados o inverso da velocidade da reação enzimática (1/V) em presença e em ausência 

de inibidor em função do inverso da concentração de substrato (1/[S]). 

Para a construção do gráfico, foram realizados ensaios de inibição de tripsina e 

quimotripsina no qual se combinaram várias concentrações de substrato (BApNA e BTpNA, 

respectivamente) com várias concentrações de EcCI ou EcTI, mantendo-se a concentração de 

enzima constante. Foram utilizadas as seguintes concentrações de inibidor: 

 4,44; 11,10; 15,54 e 24,42 x 10-8 M de EcCI frente a quimotripsina; 

 25,24; 50,47; 100,94 e 151,41 x 10-8 M de EcTI frente a quimotripsina; 

 1,26; 2,52; 3,79 e 5,05 x 10-8 M de EcTI frente a tripsina.  
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Os inibidores foram pré-incubados com 0,2 mL de quimotripsina (ambos os 

inibidores) ou tripsina (somente EcTI) encerrando concentração final de 10,0 e 10,8 x 10-8 M, 

respectivamente. A reação foi iniciada com a adição de BTpNA ou BApNA, encerrando 

concentrações finais a saber: 

 2,33; 4,08; 6,09; 9,16; 12,18 e 16,46 x 10-4 M de BTpNA; 

 1,62; 3,13; 7,08; 10,61; 14,10; 22,55; 31,0 x 10-4 M de BApNA. 

As demais condições dos ensaios de inibição enzimática foram as mesmas 

descritas nos itens 4.3.1. e 4.3.2. Os ensaios foram acompanhados de controle em ausência de 

inibidor para cada concentração de substrato utilizada. Para cada ensaio, foram determinadas 

as velocidades da reação em presença e em ausência de inibidor. Os resultados foram plotados 

no gráfico de duplo recíproco (1/V x 1/[S]), utilizando o programa GraFit 7 (Erithacus 

Software, Horley, Reino Unido). 

Os valores das constantes de inibição (ki) de EcCI e EcTI frente a tripsina e/ou 

quimotripsina foram determinados de acordo com Dixon et al. (1979). Para tanto, utilizando 

os resultados obtidos no experimento descrito anteriormente, foram plotados gráficos que 

correlacionam o inverso da velocidade da reação enzimática (1/V) em função da concentração 

de inibidor. Para a construção dos gráficos, foram consideradas as seguintes concentrações de 

inibidor: 

 0; 4,44; 11,10 e 15,54 x 10-8 M de EcCI frente a quimotripsina; 

 0; 25,24; 50,47; 100,94 e 151,41 x 10-8 M de EcTI frente a quimotripsina; 

 0; 1,26; 2,52 e 3,79 x 10-8 M de EcTI frente a tripsina.  

Ademais, foram consideradas as seguintes concentrações de substrato: 

 4,08 e 6,09 x 10-4 M de BTpNA para os ensaios de inibição de quimotripsina; 

 3,13 e 7,08 x 10-4 M de BApNA para os ensaios de inibição de tripsina. 

O valor de ki foi obtido através da intercessão de duas linhas correspondentes às 

concentrações de substrato utilizadas. 

 

4.8.5 Especificidade Funcional de EcCI e EcTI frente a Proteases Serínicas e Cisteínicas 

 

Inicialmente, foram realizados ensaios de inibição de quimotripsina e tripsina a 

fim de se determinar as quantidades mínimas de EcCI e EcTI capazes de inibir em cerca de 

100% estas enzimas, respectivamente. Portanto, nos ensaios descritos a seguir, foram 

utilizados 11,6 e 4,2 μg de EcCI e EcTI, respectivamente. 
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4.8.5.1 Inibição de Quimotripsina (protease serínica) 

 

A atividade inibitória de quimotripsina foi realizada de acordo com a metodologia 

descrita no item 4.3.1. Foram utilizados 0,04 e 0,02 mL de EcCI e EcTI, encerrando 11,6 e 4,2 

μg de proteína, respectivamente. Os resultados foram expressos em Percentual de Inibição 

(%) ± Desvio Padrão (DP) em relação ao controle sem inibidor.  

 

4.8.5.2 Inibição de Tripsina (protease serínica) 

 

A atividade inibitória de tripsina foi realizada de acordo com a metodologia 

descrita no item 4.3.2. Foram utilizados 0,04 e 0,02 mL de EcCI e EcTI, encerrando 11,6 e 4,2 

μg de proteína, respectivamente. Os resultados foram expressos em Percentual de Inibição 

(%) ± DP em relação ao controle sem inibidor.  

 

4.8.5.3 Inibição de Elastase Pancreática (protease serínica) 

 

A atividade inibitória de elastase pancreática foi avaliada utilizando-se azocaseína 

como substrato (CHARNEY; TOMARELLI, 1947), com modificações. A enzima (0,1 mL; 1 

mg/mL em tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5) foi pré-incubada por 15 min a 37 °C com 

tampão Tris-HCl 0,05 M com CaCl2 0,02 M, pH 7,5 e EcCI (0,04 mL; 11,6 μg) ou EcTI (0,02 

mL; 4,2 μg), totalizando 0,5 mL. A reação foi iniciada adicionando-se 0,2 mL de azocaseína 

1% em tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5. A reação enzimática prosseguiu durante 30 min e 

foi finalizada com a adição de 0,3 mL de TCA 20%. O material foi então centrifugado por 10 

min a 10.000 x g e depois o sobrenadante alcalinizado com NaOH 2 M na proporção 1:2 

(v/v), a fim de intensificar a cor do produto da clivagem da azocaseína pela enzima. A leitura 

das absorbâncias foi realizada a 440 nm. Os testes foram realizados em triplicata 

acompanhados de provas em branco, as quais consistiram na adição de TCA previamente a 

adição de substrato. Os resultados foram expressos em Percentual de Inibição (%) ± DP em 

relação ao controle sem inibidor.  

 

4.8.5.4 Inibição de Elastase Neutrofílica (protease serínica) 

 

A atividade inibitória de elastase neutrofílica foi avaliada utilizando SAAVpNA 

como substrato, de acordo com a metodologia descrita por Fook et al. (2005), com 
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modificações. A enzima (0,01 mL; 1 UN/mL em água destilada) foi incubada por 15 min a 37 

°C com tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,4 e EcCI (0,04 mL; 11,6 μg) ou EcTI (0,02 mL; 

4,2 μg), totalizando 0,5 mL. A reação foi iniciada com a adição de 0,1 mL de SAAVpNA (N-

Succinil-Ala-Ala-Val p-Nitroanilida) 0,0075 M dissolvido em DMSO (50 mg em 1 mL) e 

solubilizado em tampão de ensaio. Após 60 min, a reação foi interrompida com a adição de 

0,25 mL de ácido cítrico 2%.  A leitura das absorbâncias foi realizada a 405 nm. Os testes 

foram realizados em triplicata acompanhados de provas em branco, as quais consistiram na 

adição de ácido cítrico previamente a adição de substrato. Os resultados foram expressos em 

Percentual de Inibição (%) ± DP em relação ao controle sem inibidor.  

 

4.8.5.5 Inibição de Papaína (protease cisteínica) 

 

A atividade inibitória de papaína foi avaliada utilizando BANA (Nα-Benzoil-DL-

Arginina β-Naftilamida) como substrato (ZHAO et al., 1996). A enzima (0,02 mL; 0,1 

mg/mL em água destilada) foi pré-incubada por 10 min a 37 °C com tampão fosfato de sódio 

0,25 M, pH 6,0, 0,04 mL de solução de ditiotreitol (DTT) 0,003 M e ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) 0,002 M e EcCI (0,04 mL; 11,6 μg) ou EcTI (0,02 mL; 4,2 

μg), totalizando 0,5 mL. A reação foi iniciada com a adição de 0,2 mL de BANA 0,001 M 

dissolvido em DMSO (45 mg em 1 mL) e solubilizado em tampão de ensaio. Após 20 min de 

reação enzimática, foram adicionados 0,5 mL de HCl 2% em etanol e, em seguida, 

adicionados 0,5 mL de reagente de cor 4-dimetilaminocinamaldeído (DMACA) 0,06% em 

etanol. A leitura das absorbâncias foi realizada a 540 nm. Os testes foram realizados em 

triplicata acompanhados de provas em branco, as quais consistiram na adição de HCl 

previamente a adição de substrato. Os resultados foram expressos em Percentual de Inibição 

(%) ± DP em relação ao controle sem inibidor.  

 

4.8.5.6 Inibição de Bromelaína (protease cisteínica) 

 

A atividade inibitória de bromelaína foi avaliada utilizando-se azocaseína como 

substrato (CHARNEY; TOMARELLI, 1947), com modificações. A enzima (0,03 mL; 0,2 

mg/mL em tampão acetato de sódio 0,15 M, pH 5,5) foi pré-incubada por 15 min a 37 °C com 

tampão acetato de sódio 0,3 M, pH 5,5, 0,04 mL de solução de DTT 0,003 M e EDTA 0,002 

M e EcCI (0,04 mL; 11,6 μg) ou EcTI (0,02 mL; 4,2 μg), totalizando 0,5 mL. A reação foi 

iniciada adicionando-se 0,2 mL de azocaseína 1% em tampão de ensaio. A reação enzimática 
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prosseguiu durante 30 min e foi finalizada com a adição de 0,3 mL de TCA 20%. O material 

foi então centrifugado por 10 min a 10.000 x g e depois o sobrenadante alcalinizado com 

NaOH 2 M na proporção 1:2 (v/v), a fim de intensificar a cor do produto da clivagem da 

azocaseína pela enzima. A leitura das absorbâncias foi realizada a 440 nm. Os testes foram 

realizados em triplicata acompanhados de provas em branco, as quais consistiram na adição 

de TCA previamente a adição de substrato. Os resultados foram expressos em Percentual de 

Inibição (%) ± DP em relação ao controle sem inibidor.  

 

4.8.6 Estabilidade Funcional de EcCI e EcTI frente a Agentes Desnaturantes Físicos e 

Químicos 

 

Para os ensaios de estabilidade funcional de EcCI e EcTI frente a agentes 

desnaturantes físicos e químicos descritos a seguir, também foram utilizados 11,6 e 4,2 μg de 

proteína, respectivamente, conforme descrito no item 4.8.5. 

 

4.8.6.1 Estabilidade Funcional frente a Diferentes Temperaturas 

 

A estabilidade térmica de EcCI e EcTI foi avaliada segundo a metodologia 

descrita por Macedo et al. (2007). Alíquotas de 0,2 mL de EcCI e 0,1 mL de EcTI foram 

incubadas em banho-maria por 30 min nas seguintes temperaturas: 37 (controle), 40, 50, 60, 

70, 80, 90 e 100 °C. Após resfriamento das amostras à temperatura ambiente, procederam-se 

os ensaios de inibição de quimotripsina com EcCI e de inibição de tripsina com EcTI, 

conforme descrito nos itens 4.3.1 e 4.3.2, respectivamente. Para os ensaios de inibição 

enzimática, foram utilizados volumes de EcCI e EcTI que encerravam 11,6 e 4,2 μg de 

proteína, respectivamente. Os resultados foram expressos em Percentual de Inibição (%) em 

relação ao controle sem inibidor.  

 

4.8.6.2 Estabilidade Funcional frente a Diferentes Valores de pH 

 

A estabilidade de EcCI e EcTI em diferentes valores de pH foi avaliada segundo a 

metodologia descrita por Macedo et al. (2007), com modificações. Alíquotas de 0,2 mL de 

EcCI e 0,1 mL de EcTI em água destilada foram incubadas overnight com diferentes soluções 

tampão, na proporção 2:3 (v/v). As soluções utilizadas foram: glicina-HCl 0,02 M, pH 2,0; 

acetato de sódio 0,01 M, pH 4,0; fosfato de sódio 0,02 M, pH 6,0; tris-HCl 0,02 M, pH 8,0; 
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glicina-NaOH 0,02 M, pH 10,0; fosfato de sódio 0,02 M, pH 12,0. O pH de cada mistura foi 

então ajustado para 7,5 usando o tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5, nas proporções (v/v) 1:2 

(EcCI) e 1:3 (EcTI). Em seguida, as amostras de EcCI e EcTI foram submetidas aos ensaios 

de inibição de quimotripsina e de tripsina, respectivamente, conforme descrito nos itens 4.3.1. 

e 4.3.2. Para o ensaio, foram utilizados 0,2 mL de mistura contendo os inibidores, encerrando 

11,6 (EcCI) e 4,2 (EcTI) μg de proteína. O ensaio foi acompanhado por controle enzimático 

submetido ao tratamento com cada solução tampão utilizada, na ausência de inibidor. Os 

resultados foram expressos em Percentual de Inibição (%) em relação ao controle sem 

inibidor.  

 

4.8.6.3 Estabilidade Funcional frente a Diferentes Concentrações do Agente Redutor DTT 

 

Para avaliar a estabilidade de EcCI e EcTI em presença e em diferentes 

concentrações de DTT, seguiu-se a metodologia descrita por Macedo et al. (2007). Alíquotas 

de 0,2 mL de EcCI e 0,1 mL de EcTI foram incubadas a 37 °C com soluções de DTT de 

concentrações finais de 0 (controle), 1, 10 e 100 mM por 15, 30, 60 e 120 min. Ao final do 

tempo de incubação, foi adicionada iodoacetamida (IAA) na quantidade de duas vezes a 

concentração final de DTT, a fim de prevenir a reoxidação dos grupos sulfidril. Após o 

período de incubação, as amostras de EcCI e EcTI foram submetidas aos ensaios de inibição 

de quimotripsina e de tripsina, respectivamente, conforme descrito nos itens 4.3.1. e 4.3.2. 

Para o ensaio, foram utilizados 0,055 e 0,028 mL de mistura contendo os inibidores, 

encerrando 11,6 (EcCI) e 4,2 (EcTI) μg de proteína, respectivamente. O ensaio foi 

acompanhado por controle enzimático submetido ao mesmo tratamento com DTT, na 

ausência de inibidor (LIN; NG, 2008). Os resultados foram expressos em Percentual de 

Inibição (%) em relação ao controle sem inibidor. O teste de Bonferroni foi usado para 

comparação de medias (p ˂ 0,01).  

 

4.9 Atividade Antiproliferativa in vitro de EcCI e EcTI sobre Células de 

Adenocarcinoma Colorretal Humano 

 

Os ensaios de viabilidade celular de células de adenocarcinoma colorretal humano 

da linhagem HT29 após tratamento com EcCI e EcTI foram realizados de acordo com a 

metodologia descrita por Clemente et al. (2010).  
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As células foram mantidas através de passagens seriais em frascos plásticos para 

cultura de células de 75 cm2 (Corning Costar, Cambridge, MA, EUA) e cultivadas em meio 

de cultura DMEM, suplementado com soro fetal bovino 5%, glutamina 0,002 M e solução de 

antibiótico e antimicótico 1% (Sigma Aldrich, A5955). As células foram inoculadas em 

microplacas de 96 poços (Corning Costar, Cambridge, MA, EUA) a densidade de 2 x 103 

células por poço em 0,2 mL de meio de cultura e incubadas em estufa a 37 °C, sob atmosfera 

úmida e em presença de CO2 5% durante 24 h para permitir a adesão das células aos poços.  

Foram preparadas soluções de diferentes concentrações de EcCI (12,7; 25,4; 38,1 

e 50,7 x 10-6 M) e EcTI (12,6; 25,2; 37,9 e 50,5 x 10-6 M) em 0,2 mL de meio de cultura de 

células, bem como soluções de IBB1 (inibidor de tripsina e quimotripsina do tipo Bowman-

Birk da soja; 10,3; 20,7; 41,3 e 62,0 x 10-3 M), utilizado no experimento como controle 

positivo de acordo com Clemente et al. (2010), e obtido a partir do inibidor fornecido pela 

Sigma-Aldrich Co. (Alcobendas, Espanha – T9777). As proteínas teste e controle foram 

aplicadas nos poços com células sob condições estéreis. O controle negativo consistiu de 

células que receberam 0,2 mL de meio de cultura sem inibidor. Após o tempo de incubação 

(96 h), a viabilidade das células HT29 foi avaliada através do ensaio de citotoxicidade NR, 

que se fundamenta na capacidade de células viáveis, não injuriadas, de incorporar ativamente 

o corante supravital neutral red – hidrocloreto de 3-amino-7-dimetilamino-2-metil-fenazina 

(NR) para o interior dos lisossomos. As células foram coradas com solução de NR por 2 h a 

37 °C, seguido de procedimento para fixação (lavagem com formaldeído 0,5% e CaCl2 0,1% 

por 0,5 min) à temperatura ambiente. As placas foram lavadas por imersões rápidas em PBS e 

o corante foi extraído das células viáveis através de lise celular, realizada overnight a 4 °C, 

com solução de etanol 50% e ácido acético 1%. A leitura da absorbância do corante 

solubilizado foi realizada a 550 nm usando espectrofotômetro de microplacas (BioRad, CA, 

EUA).  

Os dados de viabilidade celular, expressos como a porcentagem dos valores 

determinados para as células controle incubadas em ausência de inibidor, foram obtidos de 

dois experimentos independentes realizados em triplicata. A concentração de EcCI e EcTI que 

foi capaz de reduzir em 50% a viabilidade celular, ou concentração inibitória média, (CI50), 

quando comparada às células controle sem tratamento, foi calculada através de regressão não 

linear usando o programa GraFit 7 (Erithacus Software, Horley, Reino Unido). Análise 

estatística foi realizada usando o programa Statgraphics Plus 5.1 (StatPoint, Herndon, VA, 

EUA). O teste de Bonferroni foi usado para comparação de médias (p ˂ 0,05). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Atividade Inibitória de Tripsina e Quimotripsina nas Frações Proteicas de 

Enterolobium contortisiliquum  

 

O fracionamento proteico do EcEB com TCA como etapa inicial do processo de 

purificação dos inibidores de proteases de E. contortisiliquum mostrou-se bastante vantajosa 

por duas razões: por um lado, foi capaz de eliminar uma variedade de proteínas contaminantes 

através de desnaturação e precipitação destas; por outro, foi possível identificar e selecionar 

uma fração que reunía grande parte de inibidores ativos originalmente presentes no EcEB, 

mesmo em alta concentração final de TCA. Portanto, o fracionamento com TCA revelou-se 

uma estratégia bastante eficiente para dar início à purificação dos inibidores. 

A Tabela 1 mostra o percentual de inibição de tripsina e quimotripsina das frações 

proteicas de E. contortortisiliquum. As frações proteicas que encerravam concentração final 

de 2 a 5% de TCA apresentaram alto percentual de inibição de tripsina e quimotripsina (≥ 

70%), semelhante ao mostrado pelo EcEB (88 e 94%, respectivamente). As demais frações 

proteicas apresentaram decaimento gradual na inibição das enzimas, por isso foram 

desconsideradas para fins de seleção da fração de trabalho. A fração proteica que corresponde 

à concentração final de 5% de TCA (EcF5) foi escolhida para dar prosseguimento aos 

procedimentos de isolamento e purificação de inibidores de tripsina e/ou quimotripsina, já que 

ela apresentou altos percentuais de inibição destas enzimas (70 e 94%, respectivamente), em 

detrimento da concentração de TCA elevada. Ademais, foi verificado através dos perfis 

eletroforéticos das frações proteicas (dados não mostrados) que EcF5 continha menor 

variedade de proteínas contaminantes dentre aquelas que apresentaram alto percentual de 

inibição das enzimas.  

 

5.2 Isolamento e Purificação dos Inibidores de Tripsina e/ou Quimotripsina de E. 

contortisiliquum 

 

O perfil cromatográfico de EcF5 aplicada em coluna de troca aniônica Mono Q 

em sistema FPLC Äkta Purifier está apresentado na Figura 4. Os ensaios de inibição de 

tripsina e quimotripsina das frações cromatográficas utilizando apenas 0,005 mL de amostra 

revelaram a presença de três picos majoritários com atividade inibitória, denominados P1, P2 

e P3. Os três picos foram capazes de inibir a quimotripsina em relação ao controle enzimático  
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Tabela 1 – Atividade inibitória de tripsina e quimotripsina das frações proteicas de E. 

contortisiliquum, expressa em Percentual de Inibição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

1EcEB: Extrato Bruto de E. contortisiliquum;  

2EcF1 – EcF10: Frações proteicas de E. contortisiliquum obtidas através de fracionamento de 

EcEB com TCA 20% até atingir concentração final de ácido de 1 a 10%, respectivamente. 

A fração proteica que encerrava concentração final de 5% de TCA (EcF5) foi escolhida para 

dar prosseguimento ao processo de purificação dos inibidores de tripsina e/ou quimotripsina 

por se tratar de uma fração com elevado percentual de inibição destas enzimas (≥ 70%) e mais 

livre de proteínas contaminantes, como foi observado através de eletroforese (dados não 

mostrados). 

Frações 
Inibição de 

Tripsina (%) 

Inibição de 

Quimotripsina (%) 

EcEB1 88 94 

EcF12 2 9 

EcF2 99 96 

EcF3 100 94 

EcF4 100 96 

EcF5 70 94 

EcF6 19 70 

EcF7 12 50 

EcF8 0 20 

EcF9 0 20 

EcF10 0 0 
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Figura 4 – Perfil cromatográfico de EcF5 aplicada em Mono Q em sistema FPLC Äkta 

Purifier 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A EcF5 liofilizada foi ressuspendida em tampão Tris-HCl 0,02 M pH 8,0 e aplicada na coluna 

(0,6 mgP/mL) com loop de 2 mL, previamente equilibrada com o mesmo tampão. A 

cromatografia foi realizada a fluxo constante de 1 mL/min. O material não retido foi eluído 

com tampão de equilíbrio e, em seguida, foi aplicado um gradiente salino que variou de 0 a 

0,35 M de NaCl para eluição do material retido na coluna. Foram coletadas frações 

cromatográficas de 0,5 mL, as quais foram acompanhadas por espectrofotometria a 280 nm e 

submetidas a ensaio de inibição de tripsina e quimotripsina, utilizando 0,005 mL de amostra. 

Os picos P1, P2 e P3 foram eluídos quando o gradiente de NaCl atingiu as concentrações 

0,15; 0,17 e 0,23 M, respectivamente. Os picos P1 e P2 foram reunidos e denominados P1+2 

por terem apresentado mesma massa molecular (dados não mostrados) e inibição exclusiva de 

quimotripsina, enquanto P3 apresentou inibição de tripsina e quimotripsina. Tais amostras 

foram submetidas a etapas posteriores de purificação e caracterização. 



58 

 

na ausência de inibidor. No entanto, apenas P3 foi capaz de inibir a tripsina. Devido ao fato de 

que P1 e P2 apresentaram o mesmo padrão de inibição das enzimas (inibição exclusiva de 

quimotripsina) e, ainda, apresentaram mesma massa molecular revelada através de 

eletroforese (dados não mostrados), estes foram reunidos para então serem submetidos a 

etapas posteriores de purificação, enquanto P3 constituiu uma amostra diferente, separada das 

demais, a qual também seguiu adiante no processo de purificação.  

Já é descrita na literatura a purificação e caracterização de um inibidor de tripsina 

de E. contortisiliquum, pertencente à família Kunitz (BATISTA et al., 1996). No referido 

trabalho, são descritas etapas de precipitação com acetona e cromatografias de troca iônica, 

exclusão molecular e de fase reversa como metodologia para purificação da molécula. Tal 

como encontrado neste trabalho, o inibidor de tripsina purificado por Batista et al. (1996) 

também é capaz de inibir quimotripsina. Este fato suscita a possibilidade de que ambas se 

tratem da mesma proteína. Esta hipótese foi testada, e resultados apresentados e discutidos 

adiante respondem a esse questionamento. Não há registros na literatura, entretanto, sobre 

inibidor de E. contortisiliquum capaz de inibir exclusivamente a quimotripsina, o que sugere 

que esta seja uma proteína desconhecida até o momento. 

Como segundo passo cromatográfico, P1+2 e P3 foram separadamente 

submetidos à cromatografia de afinidade à tripsina. Os perfis cromatográficos obtidos 

utilizando a coluna Tripsina-Agarose, bem como os perfis de inibição de ambas as enzimas 

são mostrados na Figura 5. O objetivo de se aplicar o inibidor exclusivo de quimotripsina 

P1+2 em coluna de afinidade a tripsina foi alcançado, qual seja, a remoção da contaminação 

de P3 neste. Como mostrado na Figura 5A, o material não retido (NR) apresentou atividade 

inibitória exclusiva de quimotripsina entre 16 e 85%. Foram utilizados 0,05 e 0,02 mL desta 

amostra nos ensaios de inibição de tripsina e quimotripsina, respectivamente. Este material foi 

reunido para prosseguir no processo de purificação, como será comentado mais adiante. Por 

outro lado, o material retido (R) apresentou tanto atividade inibitória de tripsina (63%) quanto 

de quimotripsina (46%), que corresponde a P3 contaminante em P1+2. De forma semelhante, 

a aplicação de P3 em Tripsina-Agarose removeu a contaminação de P1+2 no primeiro, como 

está mostrado na Figura 5B. Novamente, NR correspondente a P1+2 apresentou apenas 

inibição de quimotripsina, com máximo de 21% (foram utilizados 0,05 mL de amostra nos 

ensaios de inibição de ambas as enzimas), enquanto R foi capaz de inibir tripsina e 

quimotripsina, com apenas 0,005 mL de amostra (86 e 66% de inibição, respectivamente). 

Portanto, o inibidor de tripsina e quimotripsina obtido em R em ambas as cromatografias em 

Tripsina-Agarose foi reunido e denominado EcTI.  



59 

 

Figura 5 – Perfis cromatográficos de P1+2 (A) e P3 (B) aplicados em cromatografia de 

afinidade à tripsina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

As amostras oriundas da cromatografia de troca aniônica em Mono Q foram aplicadas em 

coluna de afinidade Tripsina-Agarose previamente equilibrada com tampão Tris-HCl 0,05 M 

com CaCl2, pH 7,5. A cromatografia foi realizada a fluxo constante de 0,8 mL/min. O 

material não retido foi eluído com tampão de equilíbrio. Para eluição do material retido na 

coluna, foi aplicado HCl 0,05 M. Foram coletadas frações cromatográficas de 1 mL, as quais 

foram acompanhadas por espectrofotometria a 280 nm e submetidas a ensaio de inibição de 

tripsina e quimotripsina, utilizando 0,005 mL de amostra. O material não retido em (A) 

apresentou apenas atividade inibitória de quimotripsina e foi reunido e submetido à 

cromatografia de afinidade a quimotripsina. O material retido apresentou inibição de tripsina e 

quimotripsina e foi denominado EcTI. 

A 

B 
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A fração NR obtida em cromatografia de afinidade à tripsina quando da aplicação 

de P1+2 foi reunida e aplicada em cromatografia de afinidade a quimotripsina, usando a 

coluna Quimotripsina-Agarose como terceiro e último passo cromatográfico para purificação 

do inibidor exclusivo de quimotripsina presente nesta amostra. Os perfis cromatográficos e de 

inibição de ambas as enzimas estão mostrados na Figura 6. O material não retido não 

apresentou atividade inibitória expressiva de nenhuma das enzimas (0,05 mL de amostra), 

enquanto R foi capaz de inibir exclusivamente a quimotripsina em até 80%, com apenas 0,005 

mL de amostra utilizada no ensaio. Assim, o inibidor de quimotripsina purificado recebeu a 

denominação EcCI. 

As amostras obtidas em cada etapa do processo de purificação de EcCI e EcTI 

estão sumarizadas nas Tabelas 2 e 3, respectivamente. Para se chegar aos valores apresentados 

nas tabelas referentes a Atividade Inibitória Total e Atividade Inibitória Específica, foram 

utilizadas quantidades de EcCI e EcTI tais que promoveram inibição de quimotripsina e 

tripsina, respectivamente, entre 45 – 55%. O Índice de Purificação e a Recuperação foram 

calculados com base no Extrato Bruto (EcEB) obtido a partir de 4 g de farinha delipidada de 

sementes de E. contortisiliquum, conforme descrito no item 4.2.1., o qual serviu de referência 

para as demais amostras. Índice de Purificação 1 e Recuperação de 100% foram atribuídos ao 

EcEB. O Índice de Purificação nos passos subsequentes foi calculado como sendo a razão 

entre a sua Atividade Inibitória Específica e aquela do EcEB. A Recuperação (Proteína) foi 

calculada como sendo a razão entre a quantidade de Proteína Total em cada etapa e aquela do 

EcEB, multiplicado por 100. A Recuperação (Atividade) foi calculada como sendo a razão 

entre a Atividade Inibitória Total em cada etapa e aquela do EcEB, multiplicado por 100.  

O Índice de Purificação obtido para EcCI foi 3, valor comparável aos encontrados 

para Entada scandens (2,3) e E. acaciifolia (2,53) (LINGARAJU; GOWDA, 2008; DE 

OLIVEIRA et al., 2012). O Índice de Purificação calculado para EcCI possivelmente está 

sendo subestimado, pois na Atividade Inibitória (de quimotripsina) Específica do EcEB estão 

imbutidas tanto a participação de EcCI quanto de EcTI na inibição da quimotripsina, já que na 

amostra inicial ambos os inibidores estão presentes. Assim, não é possível quantificar a 

atividade inibitória de quimotripsina referente exclusivamente a EcCI no EcEB a fim de se 

obter Índice de Purificação para EcCI mais condizente com a realidade. Já o Índice de 

Purificação obtido para EcTI (8,85) é comparável aos encontrados para Dimorphandra mollis 

(12,15), Caesalpinia bonduc (11,4), Vigna radiata (13,51), Trigonella foenum-graecum 

(10,34) e Acacia schweinfurthii (7,22) (MELLO et al., 2002; BHATTACHARYYA; RAI; 

BABU, 2007; KLOMKLAO et al., 2011; ODDEPALLY; SRIRAM; GURUPRASAD, 2013; 
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Figura 6 – Perfil cromatográfico de NR (P1+2) aplicado em cromatografia de afinidade à 

quimotripsina 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O NR oriundo da cromatografia de afinidade em Tripsina-Agarose quando da aplicação de 

P1+2 foi reunido e aplicado em coluna de afinidade Quimotripsina-Agarose previamente 

equilibrada com tampão Tris-HCl 0,05 M com CaCl2, pH 7,5. A cromatografia foi realizada a 

fluxo constante de 0,8 mL/min. O material não retido foi eluído com tampão de equilíbrio. 

Para eluição do material retido na coluna, foi aplicado HCl 0,05 M. Foram coletadas frações 

cromatográficas de 1 mL, as quais foram acompanhadas por espectrofotometria a 280 nm e 

submetidas a ensaio de inibição de tripsina e quimotripsina, utilizando 0,05 e 0,005 mL de 

amostra, respectivamente. O material não retido não apresentou atividade inibitória de 

nenhuma das enzimas. O material retido apresentou inibição exclusiva de quimotripsina e foi 

denominado EcCI. 



62 

 

 

Tabela 2 – Tabela de Purificação* de EcCI, considerando a Atividade Inibitória de Quimotripsina   

 

Amostra 
Proteína 

Total (mg) 

Atividade Inibitória 

Total (UI) 

Atividade Inibitória 

Específica (UI/mg P) 

Índice de 

Purificação*** 

Recuperação**** (%) 

(Proteína) 

Recuperação*****(%) 

(Atividade) 

EcEB** 312,4 799.595,2 2.559,5 1 100 100 

EcF5 45,05 205.888,9 4.570,2 1,79 14,40 25,8 

P1+2 13,63 76.100,8 5.583,3 2,18 4,36 9,5 

EcCI 9,28 71.466,7 7.701,2 3 2,97 8,9 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

* Valores obtidos a partir de 4 g de farinha delipidada de Enterolobium contortisiliquum. 

** O Extrato Bruto (EcEB) obtido na primeira etapa de purificação serviu como referência para as demais amostras.  

*** Índice de Purificação 1 foi atribuído a EcEB. O Índice de Purificação nos passos subsequentes foi calculado como sendo a razão entre a sua 

Atividade Inibitória Específica e aquela do EcEB.  

**** Rendimento de 100% foi atribuído a EcEB. O Rendimento foi calculado como sendo a razão entre a quantidade de Proteína Total em cada 

etapa e aquela do EcEB, multiplicada por 100.  

***** Rendimento de 100% foi atribuído a EcEB. O Rendimento foi calculado como sendo a razão entre a Atividade Inibitória Total em cada 

etapa e aquela do EcEB, multiplicada por 100. 
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Tabela 3 – Tabela de Purificação* de EcTI, considerando apenas a Atividade Inibitória de Tripsina  

  

Amostra 
Proteína 

Total (mg) 

Atividade Inibitória 

Total (UI) 

Atividade Inibitória 

Específica (UI/mg P) 

Índice de 

Purificação*** 

Recuperação**** (%) 

(Proteína) 

Recuperação*****(%) 

(Atividade) 

EcEB** 312,4 405.376,2 1.297,6 1 100 100 

EcF5 45,05 107.000 2.375,1 1,83 14,4 26,4 

P3 7,92 66.942,9 8.452,4 6,51 2,54 16,5 

EcTI 5,5 63.148,1 11.481,5 8,85 1,76 15,6 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

* Valores obtidos a partir de 4 g de farinha delipidada de Enterolobium contortisiliquum. 

** O Extrato Bruto (EcEB) obtido na primeira etapa de purificação serviu como referência para as demais amostras.  

*** Índice de Purificação 1 foi atribuído a EcEB. O Índice de Purificação nos passos subsequentes foi calculado como sendo a razão entre a sua 

Atividade Inibitória Específica e aquela do EcEB.  

**** Rendimento de 100% foi atribuído a EcEB. O Rendimento foi calculado como sendo a razão entre a quantidade de Proteína Total em cada 

etapa e aquela do EcEB, multiplicada por 100.  

***** Rendimento de 100% foi atribuído a EcEB. O Rendimento foi calculado como sendo a razão entre a Atividade Inibitória Total em cada 

etapa e aquela do EcEB, multiplicada por 100. 
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ODEI-ADDO et al., 2013). 

A Recuperação de EcCI e EcTI, considerando a Proteína Total, foi de 2,97 e 

1,76%, respectivamente. Esses valores são superiores aos encontrados para os inibidores de  

D. mollis (0,04%), C. bonduc (0,27%), Glycine max (0,22%), Cicer arietinum (0,48%), 

Sapindus saponaria (0,12%), Piptadenia moniliformis (0,15%) e Pithecellobium dumosum 

(0,01%) (MELLO et al., 2002; BHATTACHARYYA; RAI; BABU, 2007; HO; NG, 2008; 

KANSAL et al., 2008; MACEDO et al., 2011; CRUZ et al., 2013; RUFINO et al., 2013), e 

comparáveis aos calculados para Vigna radiata (2,24%), A. schweinfurthii (1,11%) e 

Jatropha curcas (1,21%) (KLOMKLAO et al., 2011; ODEI-ADDO et al., 2013; COSTA et 

al., 2014). A boa recuperação dos inibidores ao final do processo de purificação deve-se, em 

parte, à abundância dessas proteínas no material de partida, em especial em EcF5 e, ainda, à 

eficiência da estratégia adotada para sua purificação, a qual envolve cromatografias de 

afinidade capazes de concentrar os inibidores. 

 

5.3 Identificação de EcCI e EcTI por Peptide Mass Fingerprinting 

 

Fragmentos peptídicos de EcCI e EcTI obtidos por tripsinização das amostras 

foram identificados através da sua relação m/z e utilizados como elementos de comparação 

com outras proteínas cujas sequências de aminoácidos estão depositadas em bancos de dados. 

Esta análise mostrou que EcTI purificado neste trabalho se identifica perfeitamente com o 

inibidor de tripsina de E. contortisiliquum purificado por Batista et al. (1996). Desta proteína, 

foram obtidos 5 peptídeos (dois dos quais têm 85,7% de suas sequências sobrepostas) em um 

total de 49 aminoácidos, os quais apresentaram 100% de identidade com a sequência de 

aminoácidos do inibidor de tripsina de E. contortisiliquum (UniProt KB-Swiss-Prot; número 

de acesso: P86451) e representam 28,2% da proteína completa, a qual possui 174 aminoácidos 

(Tabela 4).  

Por outro lado, os peptídios gerados pela tripsinização de EcCI não se 

identificaram com outras proteínas de E. contortisiliquum. A maior identidade (93%) foi 

verificada com uma sequência provável originada a partir do genoma de Ricinus communis 

(UniProt KB-Swiss-Prot; número de acesso: B9SU94). Este resultado sugere que EcCI é 

realmente um novo inibidor de quimotripsina de sementes de E. contortisiliquum, diferente de 

EcTI e jamais relatado na literatura até o momento. Dessa forma, os experimentos 

apresentados e discutidos adiante se concentraram na caracterização bioquímica de EcCI, bem 

como na avaliação do seu potencial quimiopreventivo in vitro contra adenocarcinoma 
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Tabela 4 – Identificação de EcTI através de Peptide Mass Fingerprinting 

 

 

1   KELLDSDGDI LRNGGTYYIL PALRGKGGGL ELAKTGDETC PLNVVQARGE TKRGRPAIIW 60 

1   KELLDSDGDI LR                                                     12 

13               NGGTYYIL PALR                                        24 

13               NGGTYYIL PALRGK                                      26 

 

61  TPPRIAILTP AFYLNIEFQT KDLPACLREY SRLPREEEQH SEVKLAPKEE AAAFGXEKLK 120 

 

121 PYRDDYKIVY CEGGSDDDSC KDLGISIDDE NNRRLVVKDG DPLAVRFVKA HRRG       174    

142                        DLGISIDDE NNR                              153 

159                                          DG DPLAVRFVK             169 

 

Fonte: Elaboarada pela autora. 

Os peptídeos originados da tripsinização de EcTI (mostrados em vermelho) apresentaram 

100% de identidade com a sequência de aminoácidos do inibidor de tripsina de Enterolobium 

contortisiliquum (mostrado em azul) purificado por BATISTA et al. (1996) (UniProt KB-

Swiss-Prot; número de acesso: P86451). Os peptídeos coincidentes com a sequência primária 

de EcTI (total de 49 aminoácidos) perfazem 28,2% da proteína completa (174 aminoácidos). 

A região da proteína que corresponde ao sítio reativo está destacada em amarelo. O resíduo 

que ocupa a posição P1 do sítio reativo (Arg64) está destacado em verde. 
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colorretal humano, comparando sempre com o já conhecido inibidor de tripsina EcTI também 

purificado neste trabalho. 

 

5.4 Sequência N-terminal  

 

As sequências N-terminais de EcCI e EcTI foram obtidas por sequenciamento 

direto, através do método de degradação de Edman. 

Foram determinados os 49 primeiros aminoácidos da sequência de EcCI, a saber: 

SNLKKDTDGNILENGGLYYILPAHSGKGGVLELASDESDSCPRTVVQAH. A análise da 

sequência N-terminal de EcCI em bancos de dados revelou que este está classificado dentro 

da superfamília de inibidores de tripsina (STI). A sequência N-terminal de EcCI apresentou 

identidade de até 70% com vários outros inibidores de tripsina do tipo Kunitz oriundos de 

diversas espécies, a maioria leguminosas (Tabela 4). Pode-se dizer, portanto, que EcCI é mais 

um membro pertencente a esta família de inibidores de proteases.  

A sequência N-terminal (28 aminoácidos) obtida para EcTI foi: 

KELLDSDGDILRNGGTYYILPALRGKGG. A sequência obtida é 100% idêntica àquela de 

EcTI purificado por Batista et al. (1996) (NCBI Protein BLAST; número de acesso: 

 sp|P86451.1|ITRY_ENTCO). Este resultado corrobora com a análise dos peptídeos gerados 

após tripsinização de EcTI purificado neste trabalho, confirmando mais uma vez que se trata 

do mesmo inibidor EcTI purificado previamente por aqueles autores.  

O grau de identidade entre as sequências de EcCI e o inibidor de E. 

contortisiliquum purificado por Batista et al. (1996) foi de 64%, inferior àquele observado 

entre as sequências de EcCI e Adenanthera pavonina (70%), Prosopis juliflora (68%) e 

Acacia confusa (66%), mostrando que inibidores de proteases da mesma planta podem 

apresentar variabilidade em suas sequências N-terminais. Este resultado encontra respaldo no 

relato de Lam e Ng (2009), os quais afirmam que a sequência N-terminal do inibidor de 

tripsina e quimotripsina de Acacia confusa é completamente diferente daquela do inibidor de 

quimotripsina da mesma espécie. 

 

5.5 Caracterização Bioquímica 

 

5.5.1 Massa Molecular 
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Tabela 5 – Comparação das sequências N-terminais de EcCI e EcTI, determinadas com base no princípio de degradação de Edman, com as de 

outros inibidores de proteases do tipo Kunitz depositadas em bancos de dados NCBI (National Center for Biotechnology Information)  

Proteína Sequência 
% 

Identidade 
Número de acesso 

EcCI 1 SNLKKDTDGNILENGGLYYILPAHSGKGGVLELASDESDSCPRTVVQAH 49 - - 

1IT Adenanthera 

pavonina 

5      DVDGNFLRNGGSYYIVPAFRGKGGGLELARTGSETCPRTVVQA  47 
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sp|P09941.1|ID5A_ADEPA 

IT Prosopis 

juliflora 

5      DVDGEILRNGGSYYILPAFRGKGGGLELAKTEGETCPLTVVQAR 48 

 
68 sp|P32733.1|ID5A_PROJU 

IT Acacia 

confusa 

    5      DADGDILRNGGAYYILPALRGKGGGLTLAKTGDESCPLTVVQAQ 48 

 
66  gb|AAB26177.1| 

TI Enterolobium 

contortisiliquum 

    5      DSDGDILRNGGTYYILPALRGKGGGLELAKTGDETCPLNVVQAR 48 

 
64  sp|P86451.1|ITRY_ENTCO 

IT Leucaena 

leucocephala 

    5      DLDGDPLYNGMSYYILPVARGKGGGLELARTGSESCPRTVVQTR 48 

 
64  sp|P83036.2|ITRY_LEULE 

IT Bauhinia 

variegata 

    5      DTDGEVVRNNGGPYYIIPAFRGNGGGLTLTRVGSETCPRTVVQA 48 

 
59  sp|P83595.1|ITRY_BAUVA 

2IXa Bauhinia 

ungulata 

    5      DTDGKPVNNGGQYYIIPAFRGNGGGLELTRVGRETCPHTVVQA  47 

 
58  sp|P83594.1|IFXA_BAUUN 
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3IT Kunitz 

Glycine max 

    29      DVDGDPIRNGFIYYVLPAIRGNGGGIERAALGKDTCPITVVQS 71 

 
53  ref|XP_003532233.1| 

IT Helianthus 

annuus 

     5      RDIDGNLLRSGTEYYILPVFRGRGGGVTLAPTRNESCPLDVVQ 47 

 
51  gb|AFL91226.1| 

4IQ tipo Kunitz 

Psophocarpus 

tetragonolobus 

    30      DVEGNLVENGGTYYLLPQITAHGGGIETAKTGNEPCPLTVVQS 72 

 
49  gb|AAY34438.1| 

IQ Erythrina 

variegata 

     5      DLEGNLVENGGTYYLLPHIWALGGGIEAARTGKETCPLTVVQS 47 

 

49  sp|P34952.1|IECI_ERYVA 

EcTI      1 KELLDSDGDILRNGGTYYILPALRGKGG - - 

IT Enterolobium 

contortisiliquum 

     1 KELLDSDGDILRNGGTYYILPALRGKGG                     28 

 
100  sp|P86451.1|ITRY_ENTCO 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

1 Inibidor de tripsina; 

2 Inibidor de fator Xa; 

3 Sequência predita a partir do genoma; 

4 Inibidor de quimotripsina.
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Os perfis eletroforéticos de EcEB, EcF5, P1+2, EcCI; P3 e EcTI estão mostrados 

na Figura 8. EcEB apresenta uma variedade de proteínas que se encontram em uma ampla 

faixa de massa molecular. Já em EcF5, a variedade de bandas proteicas é muito menor, sendo 

majoritárias aquelas correspondentes aos inibidores. Esse fato corrobora com a idéia de que o 

fracionamento do EcEB com TCA foi um procedimento bastante eficaz na remoção de 

proteínas contaminantes de alta massa molecular, ao mesmo tempo em que concentrou as 

proteínas de interesse. EcCI e EcTI migraram como proteínas de massas moleculares 

aparentes de 18,5 e 20,2 kDa, respectivamente, determinadas através de mobilidade 

eletroforética com base na curva de calibração utilizando marcadores de massa molecular 

como referência (Figura 9). 

A análise do perfil eletroforético de EcTI está de acordo com o relato de Batista et 

al. (1996), uma vez que a massa molecular aparente de EcTI encontrada por esses autores é de 

20 kDa. Já são conhecidos muitos inibidores pertencentes à família Kunitz que compartilham 

massas moleculares semelhantes. Os inibidores do tipo Kunitz purificados de E. acaciifolia, 

P. moniliformis e A. schwienfurthii, por exemplo, apresentam massas moleculares de 20, 19 e 

26 kDa, respectivamente (DE OLIVEIRA et al., 2012; CRUZ et al., 2013; ODEI-ADDO et 

al., 2013). Lam e Ng (2009) relataram que a maioria dos inibidores de quimotripsina 

apresenta massa molecular inferior a 10 kDa. No entanto, alguns deles são proteínas de massa 

molecular mais alta, como é o caso dos inibidores de Schizolobium parahyba (20 kDa), 

Triticum aestivum (13 kDa), Acacia confusa (70 kDa) e EcCI descrito neste trabalho (TELES 

et al., 2004; LAM; NG, 2009; DI MARO et al., 2011). A massa molecular aparente de EcCI é 

mais uma característica que corrobora com o resultado obtido do sequenciamento parcial da 

proteína, o qual evidencia que este, assim como EcTI, é um inibidor de protease pertencente à 

família Kunitz, da qual fazem parte inibidores de massas moleculares que variam, geralmente, 

entre 18 e 25 kDa (RICHARDSON, 1991).  

Também foram determinadas as massas moleculares reais de EcCI e EcTI através 

de espectrometria de massas. Os espectros de massa obtidos após ionização das moléculas de 

proteína intactas estão ilustrados na Figura 10. A análise dos espectros de massa mostrou que 

EcCI e EcTI são proteínas de massas moleculares de 19.710,4 e 19.813,22 Da, 

respectivamente. A massa molecular real de EcTI encontrada neste trabalho é um pouco mais 

elevada do que aquela relatada por Batista et al. (2001), qual seja de 19.458 Da, calculada a 

partir da sequência de aminoácidos da proteína completa. No entanto, o estudo da estrutura 

tridimensional de EcTI por Zhou et al. (2013) indicou que a proteína cristalizada se tratava, na 

verdade, de uma isoforma diferente daquela publicada por Batista et al. (1996), o que levou à 
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Figura 8 – Perfis eletroforéticos de amostras obtidas em cada etapa da purificação de 

inibidores de tripsina e/ou quimotripsina de sementes de E. contortisiliquum sob condições 

desnaturantes e não redutoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Foram aplicados 5 (EcEB1 e EcF52) e 3 μg (P1+23, EcCI, P34 e EcTI) de proteína. As bandas 

proteicas foram coradas com base no procedimento descrito por Neuhoff et al. (1988), 

utilizando o kit de coloração Colloidal Blue (Invitrogen, Barcelona, Espanha). 1: Marcador de 

Massa Molecular Mark12TM (miosina – 200 kDa; β-galactosidase – 116,3 kDa; fosforilase B – 

97,4 kDa; BSA – 66,3 kDa; desidrogenase glutâmica – 55,4 kDa; lactato desidrogenase – 36,5 

kDa; anidrase carbônica – 31 kDa; inibidor de tripsina – 21,5 kDa; lisozima – 14,4 kDa; 

aprotinina – 6 kDa; cadeia B da insulina – 3,5 kDa e cadeia A da insulina – 2,5 kDa); 2: 

EcEB; 3: EcF5; 4: P1+2; 5: EcCI – 18,5 kDa; 6: P3; 7: EcTI – 20,2 kDa. 

1EcEB: Extrato Bruto de E. contortisiliquum;  

2EcF5: Fração proteica de E. contortisiliquum que encerra concentração final de 5% de TCA; 

3P1+2: Picos obtidos em cromatografia de troca aniônica em Mono Q com atividade inibitória 

de quimotripsina; 

4P3: Pico obtido em cromatografia de troca aniônica em Mono Q com atividade inibitória de 

tripsina e quimotripsina. 
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Figura 9 – Curva de calibração de EcCI – 18,5 kDa e EcTI – 20,2 kDa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A curva de calibração foi construída de acordo com a mobilidade eletroforética em gel de 

poliacrilamida sob condições desnaturantes e não redutoras – SDS-PAGE (Laemmli, 1970), 

utilizando marcadores de massa molecular como referência. 1: miosina (200 kDa); 2: β-

galactosidase (116,3 kDa); 3: fosforilase B (97,4 kDa); 4: lactato desidrogenase (36,5 kDa); 5: 

anidrase carbônica (31 kDa); 6: inibidor de tripsina (21,5 kDa); 7: lisozima (14,4 kDa). 
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Figura 10 – Espectros de massas de EcCI (A) e EcTI (B) obtidos por MALDI-TOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

As massas moleculares reais calculadas para os inibidores foi 19.710,4 Da (EcCI) e 19.813,22 

Da (EcTI).  
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re-determinação de sua estrutura primária. Os autores encontraram, através de espectrometria 

de massas por eletrospray, que a massa molecular da nova isoforma de EcTI é 19.851,5 Da, a 

qual se assemelha mais à massa molecular de EcTI encontrada neste trabalho. A diferença de 

massa molecular entre EcCI e EcTI é muito pequena, de apenas 103,22 Da. Também se 

observa semelhança muito marcante entre EcCI e EcTI quando se comparam seus espectros 

de massas. Apesar das características similares, EcCI não foi identificado como sendo o 

mesmo inibidor de tripsina EcTI purificado por Batista et al. (1996). 

 

5.5.2 Número de Subunidades 

 

Os perfis eletroforéticos de EcCI e EcTI em presença e ausência de agente redutor 

estão mostrados na Figura 11. Ambos os inibidores se apresentaram como proteínas de cadeia 

polipeptídica única quando em condições não redutoras. Porém, os dois inibidores apareceram 

como duas bandas proteicas de massas moleculares aparentes bastante semelhantes entre si, 

calculadas em 13,5 e 4,8 kDa (EcCI) e 14,6 e 5,0 kDa (EcTI) quando tratados com DTT, 

indicando que estas proteínas são compostas por duas subunidades unidas por pontes 

dissulfeto. Tal forma de organização da estrutura terciária é uma característica bastante 

comum de inibidores de proteases do tipo Kunitz presentes em sementes de leguminosas da 

subfamília Mimosoideae (MIGLIOLO et al., 2010; MACHADO et al., 2013), como é o caso 

de E. contortisiliquum. No entanto, algumas exceções são relatadas na literatura, como os 

inibidores de Inga laurina, Entada scandens e Pithecelobium dumosum, os quais apresentam 

apenas uma cadeia polipeptídica mesmo quando tratados com agente redutor (MACEDO et 

al., 2007; OLIVEIRA et al., 2007; LINGARAJU; GOWDA, 2008). Os resultados obtidos 

para EcTI purificado neste trabalho se assemelham àqueles relatados por Batista et al. (1996), 

os quais atribuem massas moleculares aparentes de 16 e 6 kDa às subunidades de EcTI.  

 

5.5.3 Ponto Isoelétrico  

 

O gel de isoeletrofocalização (IEF) utilizado para determinação do ponto 

isoelétrico (pI) de EcCI e EcTI está mostrado na Figura 12. Os resultados mostram a 

existência de 4 isoformas majoritárias de EcCI e 2 de EcTI. Os pI’s determinados para EcCI e 

EcTI são ácidos, de valores compreendidos entre 5 e 6. Estes resultados explicam e 

corroboram a adequabilidade da cromatografia de troca aniônica utilizada como parte da 

estratégia para a purificação dos inibidores. Quando em solução de pH 8,0, as proteínas  
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Figura 11 – Perfis eletroforéticos de EcCI e EcTI em ausência e presença do agente redutor 

DTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Foram aplicados 3 μg de proteína em cada poço. 1: Marcador de Massa Molecular Mark12TM 

(BSA – 66,3 kDa; desidrogenase glutâmica – 55,4 kDa; lactato desidrogenase – 36,5 kDa; 

anidrase carbônica – 31 kDa; inibidor de tripsina – 21,5 kDa; lisozima – 14,4 kDa; aprotinina 

– 6 kDa; cadeia B da insulina – 3,5 kDa e cadeia A da insulina – 2,5 kDa); 2: EcCI não 

reduzido – 18,5 kDa; 3: EcCI reduzido – 13,5 e 4,8 kDa; 4: EcTI não reduzido – 20,2 kDa; 5: 

EcTI reduzido – 14,6 e 5,0 kDa. 
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Figura 12 – Isoeletrofocalização de EcCI e EcTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

São evidenciadas 4 e 2 isoformas majoritárias de EcCI e EcTI, respectivamente. Foram 

aplicados 5 μg de cada amostra no gel com gradiente de pH imobilizado (3 – 7). 1: 

Marcadores IEF (3 – 10): mioglobina – 6,9; anidrase carbônica – 6,0; β-lactoglobulina – 5,3 e 

5,2; inibidor de tripsina da soja – 4,5; glucose oxidase – 4,2; amiloglucosidase – 3,5; 2: EcCI 

– 5,77; 5,69; 5,41 e 5,23; 3: EcTI – 6,06 e 5,54. 
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apresentam carga negativa devido ao seu pI ácido e, por isso, estas interagiram com a matriz 

carregada positivamente e foram eluídas à medida em que se aumentou a concentração de 

NaCl.  

A presença de isoformas e sua natureza ácida é uma característica comum de 

inibidores de proteases da família Kunitz (BHATTACHARYYA; RAI; BABU, 2007; 

ODDEPALLY; SRIRAM; GURUPRASAD, 2013). Vários trabalhos relatam a existência de 

isoinibidores pertencentes à família Kunitz cujos pI’s se encontram na faixa de pH ácido, 

entre 5,2 e 6,5 (LOPES et al., 2009; MACHADO et al., 2013; ODDEPALLY; SRIRAM; 

GURUPRASAD, 2013). Entretanto, não apenas membros da família Kunitz exibem essa 

caraterística marcante. Clemente et al. (2010) relatam que os pI’s de 11 isoinibidores de soja 

da família Bowman-Birk, dentre estes os majoritários IBB1 e IBBD2, também se encontram 

na faixa ácida, entre 4,1 e 5,2.  

Já é bastante conhecida na literatura a presença de isoformas de uma mesma 

proteína em sementes de leguminosas, especialmente proteínas de defesa, como é o caso dos 

inibidores de proteases (PAIVA et al., 2006; SAMMOUR, 2006; SUN; WANG; NG, 2010; 

CLEMENTE et al., 2012; DE OLIVEIRA et al., 2012). Múltiplas isoformas de inibidores de 

proteases de plantas surgem de famílias multigênicas ou devido a modificações pós-

traducionais da proteína como estratégia adaptativa para contornar a degradação proteolítica 

por enzimas de insetos (TRIPATHI et al., 2014). Relacionados entre si em um sistema de co-

evolução, plantas e insetos são capazes de produzir novas formas de inibidores de proteases e 

enzimas, respectivamente (SWATHI et al., 2014), de maneira que tais isoformas de inibidores 

de proteases atuam sinergisticamente para aumentar as chances de sobrevivência da planta. 

Apesar da existência de inúmeras evidências que dão suporte a essa hipótese, a relevância 

fisiológica da presença de isoformas de inibidores de proteases em plantas ainda não é 

completamente compreendida (BHATTACHARYYA; RAI; BABU, 2007; DE OLIVEIRA et 

al., 2012; ODDEPALLY; SRIRAM; GURUPRASAD, 2013). 

 

5.5.4 Especificidade Enzimática in gel 

 

A atividade inibitória in gel de EcCI e EcTI sobre a tripsina e/ou quimotripsina 

utilizando géis de zimograma contendo β-caseína corada em azul está ilustrada na Figura 13. 

De acordo com os resultados obtidos, EcCI presente em EcF5 e também na sua forma 

purificada foi capaz de inibir somente a quimotripsina. De maneira análoga, EcTI como 

constituinte de EcF5 e também como proteína purificada inibiu ambas as enzimas. Desta 
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Figura 13 – Atividade enzimática in gel de EcCI e EcTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os géis de zimograma contendo β-caseína corada em azul foram tratados com quimotripsina 

(Q) e tripsina (T). As áreas escuras indicam os locais onde as enzimas foram inibidas. Foram 

aplicados 20 μg de proteína em cada poço. 1 e 4: EcF5; 2 e 5: EcCI; 3 e 6: EcTI.   
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forma, tais resultados corroboram com os perfis de inibição enzimática in vitro de EcCI e 

EcTI obtidos como forma de monitoramento de sua purificação.  

Os zimogramas são uma forma visual de se verificar a atividade proteolítica de 

enzimas. Nesta técnica, as proteínas são inicialmente separadas por SDS-PAGE em condições 

não redutoras em um gel contendo um substrato enzimático polimerizado juntamente com a 

acrilamida e, em seguida, as proteínas que migraram no gel são submetidas a tratamento com 

detergente não iônico para que as enzimas voltem, pelo menos parcialmente, à sua forma 

ativa. Assim, depois de algum procedimento para revelação, a presença de proteínas com 

atividade enzimática é detectada (VANDOOREN et al., 2013). Neste trabalho, foi realizado o 

zimograma reverso, no qual inibidores de proteases em uma amostra são separados por SDS-

PAGE e aparecem como bandas coradas no gel, indicando o local onde a enzima com a qual o  

gel foi tratado após a etapa de renaturação foi inibida, enquanto as áreas claras indicam a 

ocorrência de ação proteolítica das enzimas. Vários trabalhos utilizam o zimograma reverso 

como forma de demonstrar visualmente a especificidade enzimática de inibidores de 

proteases, bem como a presença de isoformas (CLEMENTE et al., 2010; CLEMENTE et al., 

2012; SWATHI et al., 2014; TRIPATHI et al., 2014). 

 

5.5.5 Cinética Enzimática 

 

A Figura 14 mostra as curvas de titulação de EcCI e EcTI frente a quimotripsina e 

de EcTI frente a tripsina. As concentrações de EcCI e EcTI que reduzem em 50% a atividade 

da quimotripsina (CI50) são 15,50 ± 0,57 e 85,38 ± 2,41 x 10-8 M, respectivamente. Já a CI50 

obtida para EcTI frente a tripsina foi de 3,56 ± 0,05 x 10-8 M.  

Os gráficos de Lineweaver-Burk através dos quais se determinou o mecanismo de 

inibição de EcCI e EcTI frente a tripsina e/ou quimotripsina estão apresentados na Figura 15. 

EcCI apresentou mecanismo de inibição de quimotripsina do tipo não competitivo, 

caracterizado pela diminuição da velocidade máxima com o aumento da concentração de 

inibidor, dada pela interseção das retas em pontos mais elevados da ordenada em comparação 

com o controle sem inibidor, e inalteração do valor de km (constante de Michaelis-Menten), 

dada pela interseção das retas no mesmo ponto da abscissa. Este mesmo mecanismo de 

inibição também foi apresentado por EcTI frente a tripsina. No entanto, este último 

apresentou distinto mecanismo de inibição frente a quimotripsina, sendo este do tipo 

competitivo, caracterizado pela inalteração da velocidade máxima e aumento do valor de km, 

dado pela interseção das retas no mesmo ponto da ordenada e em diferentes pontos na  
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Figura 14 – Curvas de titulação de EcCI (A) e EcTI (B) frente a quimotripsina e de EcTI 

frente a tripsina (C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

As curvas foram construídas com concentrações crescentes de inibidor (0,95; 11,10; 17,76; 

32,34; 48,51 e 97,03 x 10-8 M de EcCI frente a quimotripsina; 12,62; 37,85; 50,47; 75,71; 

88,32; 100,94; 126,18; 151,41; 201,89 e 252,36 x 10-8 M de EcTI frente a quimotripsina; 

0,54; 1,77; 2,52; 3,79; 5,05; 5,55; 6,31 e 7,55 x 10-8 M de EcTI frente a tripsina). As 

concentrações de EcCI e EcTI que reduzem em 50% a atividade da quimotripsina (CI50) são 

15,50 ± 0,57 e 85,38 ± 2,41 x 10-8 M, respectivamente. A CI50 obtida para EcTI frente a 

tripsina foi de 3,56 ± 0,05 x 10-8 M. 
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Figura 15 – Mecanismos de inibição de EcCI (A) e EcTI (B) frente a quimotripsina e de EcTI 

frente a tripsina (C), determinados por gráfico duplo recíproco de Lineweaver-Burk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Frente a quimotripsina, EcCI (A) e EcTI (B) apresentaram mecanismo de inibição do tipo não 

competitivo e competitivo, respectivamente. Frente a tripsina, EcTI (C) apresentou 

mecanismo de inibição do tipo não competitivo. 
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abscissa cada vez mais próximos de zero, na medida em que se aumenta a concentração de 

inibidor. Experimentalmente, é simples reconhecer a inibição competitiva e diferenciá-la da 

não competitiva. No mecanismo de inibição competitivo, observa-se a diminuição do 

percentual de inibição em relação ao controle sem inibidor à medida que se aumenta a 

concentração de substrato, considerando-se cada concentração de inibidor separadamente. O 

mesmo não ocorre quando o mecanismo de inibição é do tipo não competitivo. Neste caso, o 

percentual de inibição atingido pelo inibidor em cada concentração se mantém contante, 

mesmo com o aumento da concentração de substrato. 

Os gráficos de Dixon (1/V versus [I]) contruídos para se determinar as constantes 

de inibição (ki) de EcCI e EcTI frente a tripsina e/ou quimotripsina estão mostrados na Figura 

16. Os valores de ki obtidos para EcCI e EcTI frente a quimotripsina foram 8 e 48 x 10-8 M, 

respectivamente. Já para EcTI frente a tripsina, o valor de ki obtido foi 2,8 x 10-8 M.  

A CI50 para EcTI frente a tripsina obtida neste trabalho é comparável àquela 

determinada para dois isoinibidores de Lathyrus sativus (1,76 e 2,43 x 10-8 M) e de Erythrina 

velutina, qual seja de 2,2 x 10-8 M (ROCCO et al., 2011; MACHADO et al., 2013). Já as 

concentrações inibitórias médias obtidas para EcCI e EcTI frente a quimotripsina são da 

mesma ordem de grandeza ou 10 vezes menor que aquela calculada para os isoinibidores de 

L. sativus (5,1 x 10-7 e 1,87; 2,38 e 3,44 x 10-6 M) e de Jatropha curcas, 1,25 x 10-6 M 

(ROCCO et al., 2011; COSTA et al., 2014). 

Quanto ao tipo de inibição, EcCI apresentou mecanismo de inibição não 

competitivo frente a quimotripsina, tal como os inibidores de quimotripsina de Acacia 

confusa, Vigna mungo e Cajanus cajan (LAM; NG, 2009; PRASAD; DUTTA-GUPTA; 

PADMASREE, 2010; SWATHI et al., 2014). O mesmo tipo de inibição foi observado para 

EcTI frente a tripsina neste trabalho, de forma similar aos inibidores de tripsina de E. velutina 

e J. curcas (MACHADO et al., 2013; COSTA et al., 2014). Contraditoriamente, Zhou et al. 

(2013), através do estudo detalhado da estrutura tridimensional de EcTI, o classificaram como 

um inibidor “tipo substrato” devido ao tipo de interação que este estabelece com a enzima. 

Estes autores afirmam que EcTI interage diretamente com o sítio ativo da tripsina através do 

seu loop reativo, adotando um mecanismo de inibição do tipo “chave-fechadura” mediado por 

ligações não covalentes, tais como pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Tal 

interação inibidor-enzima é característica marcante de inibidores competitivos, os quais 

simulam uma molécula de substrato e competem com este pelo sítio ativo da enzima. É 

intrigante também que o mesmo inibidor (EcTI) tenha apresentado distinto mecanismo de 

inibição frente a quimotripsina, sendo este do tipo competitivo. Outros inibidores de 
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Figura 16 – Constantes de inibição (ki) de EcCI (A) e EcTI (B) frente a quimotripsina e de 

EcTI frente a tripsina (C), determinadas por gráfico de Dixon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os valores de ki obtidos para EcCI e EcTI frente a quimotripsina foram 8 e 48 x 10-8 M, 

respectivamente. Para EcTI frente a tripsina, o valor de ki obtido foi 2,8 x 10-8 M. 
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quimotripsina e/ou tripsina apresentam este mecanismo de inibição, tais como os inibidores 

de Piptadenia moniliformis, Trigonella foenum-graecum e Senna tora (CRUZ et al., 2013; 

ODDEPALLY; SRIRAM; GURUPRASAD, 2013; TRIPATHI et al., 2014). No entanto, estes 

autores não mencionam distintos mecanismos de inibição do mesmo inibidor frente a 

diferentes enzimas. 

A atividade inibitória de inibidores de proteases do tipo Kunitz é diversificada. 

Vários deles são potentes inibidores de tripsina, além de inibirem também a quimotripsina em 

diferentes graus (MACEDO et al., 2003). No entanto, são poucos os inibidores do tipo Kunitz 

que inibem especificamente a quimotripsina, mas não a tripsina (JOUBERT, 1981), como é o 

caso de EcCI. Os valores de ki determinados neste trabalho para EcCI frente a quimotripsina e 

EcTI frente a tripsina encontram-se na mesma ordem de grandeza, 10-8 M, enquanto EcTI 

apresenta constante de inibição maior frente a quimotripsina, da ordem de 10-7 M, indicando 

que este é um inibidor mais potente de tripsina que de quimotripsina. Vários inibidores de 

tripsina apresentam maior afinidade a essa enzima devido aos seus valores de ki mais baixos, 

tais como os inibidores de Putranjiva roxburghii e Pithecelobium dumosum, os quais 

apresentam ki da ordem de 10-11 e 10-10 M, respectivamente (CHAUDHARY et al., 2008; 

RUFINO et al., 2013); Sapindus saponaria, Entada acaciifolia, Acacia schweinfurthii 

(MACEDO et al., 2011; DE OLIVEIRA et al., 2012; ODEI-ADDO et al., 2013) e ainda, 

EcTI (frente a tripsina) purificado por Batista et al. (1996), que apresentam ki da ordem de 10-

9 M. No entanto, EcTI purificado neste trabalho é mais ou tão potente inibidor de tripsina 

quanto os inibidores de E. velutina e J. curcas, os quais apresentam ki de 1 x 10-8 e 2,4 x 10-7 

M, respectivamente (MACHADO et al., 2013; COSTA et al., 2014). Por outro lado, os 

inibidores de quimotripsina EcCI e EcTI purificados neste trabalho são mais ou igualmente 

potentes frente a essa enzima em comparação com os inibidores do tipo Kunitz de 

Peltophorum dubium, Calliandra selloi, Plathymenia foliolosa e P. moniliformis, os quais 

apresentam ki de 2,6 x 10-7; 4,95 x 10-7; 1,4 x 10-6 e 3,0 x 10-1 M, respectivamente (MACEDO 

et al., 2003; YOSHIZAKI et al., 2007; RAMOS et al., 2008; CRUZ et al., 2013). Estabelendo 

comparação entre as atividades inibitórias de EcCI e EcTI com os inibidores do tipo 

Bowman-Birk de Vigna mungo e Cajanus cajan, os primeiros são mais potentes, já que estes 

apresentam ki de 3,1 e 2,72 x 10-7 M frente a tripsina e 107,7 e 37,25 x 10-7 M frente a 

quimotripsina, respectivamente (PRASAD; DUTTA-GUPTA; PADMASREE, 2010; 

SWATHI et al., 2014). A afinidade a quimotripsina de EcTI purificado neste trabalho é 

semelhante àquela relatada na literatura, uma vez que Batista et al. (1996) calcularam ki de 1,2 

x 10-7 M, apenas 4 vezes menor que o valor obtido no presente trabalho (4,8 x 10-7 M). Os 
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inibidores exclusivos de quimotripsina de Bombyx mori e Schizolobium parahyba apresentam 

constantes de inibição comparáveis à de EcCI, cujas constantes de inibição são 1,3 x 10-8 e 5,8 

x 10-8 M, respectivamente (SASAKI, 1984; SOUZA et al., 1995). Os resultados indicam que 

EcCI está dentre os inibidores de quimotripsina do tipo Kunitz mais potentes descritos na 

literatura, apresentando alta afinidade por essa enzima. 

 

5.5.6 Especificidade Funcional de EcCI e EcTI 

 

A especificidade funcional de EcCI e EcTI frente a diferentes enzimas serínicas e 

cisteínicas está sumarizada na Tabela 5. Os resultados apresentados na Tabela 5 mais uma vez 

confirmam a especificidade dos inibidores em relação à tripsina e à quimotripsina: enquanto 

4,2 μg de EcTI são capazes de inibir ambas as enzimas (100 e 38%, respectivamente), 11,6 μg 

de EcCI inibem apenas quimotripsina (93%). EcCI e EcTI também foram capazes de inibir 

fortemente a elastase neutrofílica (85 e 75%, respectivamente) e, apenas fracamente, a 

elastase pancreática (7 e 15%, respectivamente). Nenhum dos inibidores inibiu as proteases 

cisteínicas papaína e bromelaína. 

Um grande número de inibidores de tripsina e quimotripsina já foi purificado e 

caracterizado nos dois últimos anos. Alguns exemplos são os inibidores de Lathyrus sativus 

(TAMBURINO et al., 2012), Acacia schweinfurthii (ODEI-ADDO et al., 2013), Piptadenia 

moniliformis (CRUZ et al., 2013), Pithecellobium dumosum (RUFINO et al., 2013), 

Trigonella foenum-graecum (ODDEPALLY; SRIRAM; GURUPRASAD, 2013), Cajanus 

cajan (SWATHI et al., 2014), dentre outros. No entanto, poucos inibidores de quimotripsina 

descritos na literatura não exercem atividade inibitória sobre a tripsina, como é o caso de 

EcCI purificado neste trabalho e dos inibidores de Erythrina latissima (JOUBERT; 

CARLSSON; HAYLETT, 1981), E. variegata (IWANAGA; YAMASAKI; KIMURA, 1998), 

Schizolobium parahyba (TELES et al., 2004), Acacia confusa (LAM; NG, 2009), Triticum 

aestivum (DI MARO et al., 2011) e, ainda, dos inibidores de quimotripsina de origem animal 

de Bombyx mori (SASAKI, 1984), Haemaphysalis longicornis (ALIM et al., 2012) e Apis 

cerana (KIM et al., 2013). 

EcCI e EcTI apresentaram elevada atividade inibitória de elastase neutrofílica (ca. 

de 80%). Como estes, os inibidores de tripsina e/ou quimotripsina de Tamarindus indica 

(FOOK et al., 2005), L. sativus (ROCCO et al., 2011) e A. cerana (KIM et al., 2013) também 

são capazes de inibir essa enzima. Elastase neutrofílica é a principal protease serínica presente 

nos grânulos de neutrófilos. Seu papel fisiológico dentro da célula é a degradação de proteínas  
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Tabela 6 – Especificidade funcional de EcCI e EcTI frente a várias proteases serínicas e 

cisteínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Nos ensaios, foram utilizados 11,6 e 4,2 μg de EcCI e EcTI, respectivamente. Os valores 

apresentados são média ± desvio padrão de três replicatas. 

*ND: Não detectada. 

 

 

Inibição enzimática (%) 

 EcCI EcTI 

 

Tripsina 

 

ND* 

 

100 ± 0,7 

 

Quimotripsina 

 

93 ± 0,9 

 

38 ± 0,9 

 

Elastase pancreática 

 

7,0 ± 1,2  

 

15 ± 3,6 

 

Elastase neutrofílica 

 

85 ± 2,0 

 

75 ± 7,0 

 

Papaína 

 

ND* 

 

ND* 

 

Bromelaína 

 

ND* 

 

ND* 
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e microrganismos exógenos fagocitados. Ademais, participa da regulação de enzimas 

específicas envolvidas no processo de inflamação, está envolvida na ativação e liberação de 

citocinas e, ainda, agem através de certos mecanismos extracelulares para controlar respostas 

inflamatórias. 

No entanto, a enzima também é liberada da célula quando se inicia o processo 

inflamatório. Neste caso, o principal alvo da elastase neutrofílica é a elastina e, ainda, outros 

componentes da matriz extracelular, como fibronectina, proteoglicanos e colágeno. A ação da 

elastase sobre a matriz extracelular na inflamação é importante porque facilita a migração e 

infiltração de neutrófilos para o tecido lesionado. Sob condições fisiológicas normais, 

inibidores endógenos de elastase, tais como a α-1-antitripsina, protegem os tecidos de danos 

causados pela ação da enzima. Porém, a intensa infiltração de neutrófilos leva a excessiva 

liberação de elastase, causando assim um desequilíbrio entre a enzima e o inibidor endógeno. 

Dessa forma, a elastase passa a degradar anormalmente o tecido sadio e consequentemente 

pode desencadear várias doenças inflamatórias agudas e crônicas, tais como artite reumatoide, 

enfisema pulmonar, fibrose cística, asma, arteriosclerose, bronquite crônica e outras doenças 

inflamatórias. Dada essa habilidade da elastase neutrofílica em hidrolisar os componentes da 

matriz extracelular possibilitando a invasão dos tecidos, é provável que as células tumorais 

também produzam essa enzima, uma vez que ela desempenharia papel fundamental na 

progressão do câncer e metástase. São conhecidos apenas alguns peptídeos sintéticos e 

compostos naturais de plantas com atividade inibitória de elastase e/ou de sua liberação pelos 

neutrófilos, portanto o interesse na descoberta de novos inibidores tem aumentado nos últimos 

anos. Moléculas capazes de inibir a ação da elastase neutrofílica e/ou sua liberação dos 

neutrófilos são candidatas a novas drogas anti-inflamatórias, e portanto, de grande interesse 

para a indústria farmacêutica (SIEDLE et al., 2002; FOOK et al., 2005; SCHORR et al., 

2005; SATO et al., 2006; SAFAVI; ROSTAMI, 2012). Dado o exposto, a habilidade de EcCI 

e EcTI em inibir a elastase neutrofílica se constitui em uma característica bastante interessante 

dessas proteínas do ponto de vista biotecnológico. 

A inibição de elastase pancreática apresentada por EcCI e EcTI (ca. de 10%) é 

comparável àquela encontrada por Teles et al. (2004) para o inibidor de S. parahyba (18%). 

Baixa atividade inibitória de elastase pancreática também foi encontrada para os inibidores de 

tripsina de P. moniliformis e P. dumosum, de 3 e 2,28%, respectivamente (CRUZ et al., 2013; 

RUFINO et al., 2013).  

Nenhum dos dois inibidores relatados neste trabalho foi capaz de inibir as enzimas 

cisteínicas papaína e bromelaína. Portanto, eles não exibem a característica bifuncional já 
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descrita para outros inibidores de proteases serínicas, como aqueles purificados de 

Adenanthera pavonina (MACEDO et al., 2004), Crotalaria pallida (GOMES et al., 2005) e 

P. dumosum (OLIVEIRA et al., 2007). 

 

5.5.7 Estabilidade Funcional de EcCI e EcTI 

 

A estabilidade térmica de EcCI e EcTI está apresentada na Figura 17. EcCI 

apresentou alta atividade inibitória de quimotripsina (92%) até 70 °C. A partir de 80 °C, 

entretanto, a atividade diminuiu consideravelmente, sendo esta de 20, 18 e 13% nas últimas 

três temperaturas testadas, respectivamente. EcTI manteve a atividade inibitória de tripsina 

alta e constante (100%) até 60 °C. A partir de 70 °C, esta começou a decair, embora ainda se 

manteve relativamente elevada (82%) nesta temperatura. A 80 °C, no entanto, restou apenas 

51% de atividade inibitória de tripsina, e nas últimas duas temperaturas testadas, esta 

praticamente se extinguiu (20 e 1%, respectivamente).   

EcCI e EcTI mantiveram-se funcionalmente estáveis frente a variação extrema de 

pH, como está ilustrado na Figura 18. Mesmo após incubação em ampla faixa de pH (2 – 12), 

EcCI e EcTI apresentaram alta atividade inibitória de quimotripsina (89 – 93%) e de tripsina 

(98 – 99%), respectivamente. 

A presença do agente redutor ditiotreitol (DTT) não exerceu influência sobre a 

atividade inibitória de quimotripsina de EcCI (87 – 94%) nas concentrações de 1 e 10 mM em 

todos os tempos de incubação testados, como mostra a Figura 19. No entanto, a atividade 

diminuiu drástica e progressivamente quando o inibidor foi incubado com DTT 100 mM por 

15 (53%), 30 (31%), 60 (12%) e 120 min (6%). Diferentemente, EcTI apresentou alta 

atividade inibitória de tripsina (93 – 100%) após incubação com DTT em todas as 

concentrações testadas. A atividade decaiu apenas em 7 e 14% em relação a inibição máxima 

quando incubado por 120 min com DTT 10 e 100 mM, respectivamente. 

Os resultados mostram claramente que a atividade inibitória de EcCI e EcTI foi, 

de certo modo, afetada por fatores desnaturantes físicos e/ou químicos. Ainda assim, pode-se 

afirmar que esses inibidores são funcionalmente estáveis em condições extremas de 

temperatura, pH e concentração de DTT.  

EcCI apresentou alta e constante atividade inibitória de quimotripsina até 70 °C, 

porém perdeu de 80 a 90% de sua atividade entre 80 e 100 °C. Este resultado é bastante 

semelhante ao encontrado para o inibidor de E. acaciifolia, o qual perdeu 84 e 98% de sua 

atividade a 80 e 90 °C, respectivamente (DE OLIVEIRA et al., 2012). De forma semelhante,  
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Figura 17 – Estabilidade funcional de EcCI (A) e EcTI (B) à variação de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A estabilidade térmica de EcCI e EcTI foi determinada por incubação das amostras em 

diferentes temperaturas durante 30 min e utilizando 11,6 e 4,2 μg de proteína, 

respectivamente. Entre 37 e 70 °C, EcCI manteve atividade inibitória de quimotripsina 

praticamente constante de 92%. A partir de 80 °C, a atividade inibitória decaiu para 20%, 

chegando a apenas 13% a 100 °C. EcTI manteve alta atividade inibitória de tripsina (100%) 

entre 37 e 60 °C, decaiu a 70 °C (82%) e praticamente se extinguiu a 100 °C (1%). 
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Figura 18 – Estabilidade funcional de EcCI (A) e EcTI (B) à variação de pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A estabilidade funcional de EcCI e EcTI à variação de pH foi determinada por incubação das 

amostras em tampões de diferentes pH’s e utilizando 11,6 e 4,2 μg de proteína, 

respectivamente. Os dois inibidores mantiveram-se funcionalmente estáveis nas condições de 

pH testadas, apresentando alta atividade inibitória de quimotripsina (89 – 93%) e de tripsina 

(98 – 99%), respectivamente. 
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Figura 19 – Estabilidade funcional de EcCI (A) e EcTI (B) ao agente redutor DTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A estabilidade funcional de EcCI e EcTI foi determinada por incubação das amostras com 

diferentes concentrações de DTT (1, 10 e 100 mM) e utilizando 11,6 e 4,2 μg de proteína, 

respectivamente. EcCI manteve alta atividade inibitória de quimotripsina nas concentrações 

de DTT 1 e 10 mM em todos os tempos de incubação testados, mas decaiu para 53% quando 

incubado com DTT 100 mM por 15 min, chegando a apenas 6% de inibição quando incubado 

por 120 min nessa concentração. EcTI manteve alta atividade inibitória de tripsina em todas 

as condições testadas, tendo decaído apenas em 7 e 14% quando incubado por 120 min com 

DTT 10 e 100 mM, respectivamente. 
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porém menos termoestável que EcCI, o inibidor de quimotripsina de Acacia confusa se 

manteve funcionalmente estável até 50 °C, mas apresentou redução de 30, 60 e 100% de sua 

atividade a 60, 70 e entre 80 e 100 °C, respectivamente (LAM; NG, 2009). EcTI, por outro 

lado, apresentou atividade inibitória de tripsina constante e elevada (100%) até 60 °C, 

perdendo apenas 20% de sua atividade a 70 °C. A partir desta temperatura, sua atividade 

inibitória diminuiu para 50 e 20% a 80 e 90 °C, respectivamente, e praticamente se extinguiu 

a 100 °C. Este resultado está em conformidade com o relato de Batista et al. (1996), que 

afirmam que EcTI manteve sua atividade inibitória de tripsina até 60 °C, mas não a 100 °C. 

Ainda assim, pode-se dizer que EcTI purificado neste trabalho é mais termoestável que os 

inibidores de Plathymenia foliolosa e Moringa oleifera, os quais perderam completamente sua 

atividade inibitória a 70 e 80 °C, respectivamente (RAMOS et al., 2008; BIJINA et al., 2011).  

As atividades inibitórias de EcCI e EcTI sobre a quimotripsina e tripsina, 

respectivamente, não foram afetadas pela variação de pH entre 2 e 12, os quais mantiveram 

percentual de inibição em cerca de 90 e 100%, repectivamente. Resultados semelhantes foram 

encontrados para os inibidores de Caesalpinia bonduc, Pithecelobium dumosum, E. 

acaciifolia, Vigna mungo, Piptadenia moniliformis, Erythrina velutina 

(BHATTACHARYYA; RAI, BABU, 2007; OLIVEIRA et al., 2007; PRASAD; DUTTA-

GUPTA; PADMASREE, 2010; DE OLIVEIRA et al., 2012; CRUZ et al., 2013; MACHADO 

et al., 2013) e EcTI purificado por Batista et al., 1996. Esses inibidores, bem como EcCI e 

EcTI purificados neste trabalho, apresentam maior estabilidade a condições extremas de pH 

do que os inibidores purificados de P. foliolosa, A. confusa, M. oleifera, Acacia polyphylla e 

Trigonella foenum-graecum, os quais são mais estáveis em pH entre 6 e 8, porém tem sua 

atividade diminuída em graus variados à medida em que o pH se torna mais ácido ou mais 

alcalino (RAMOS et al., 2008; LAM; NG, 2009; BIJINA et al., 2011; MACHADO et al., 

2013; ODDEPALLY; SRIRAM; GURUPRASAD, 2013). 

EcCI e EcTI apresentam diferenças marcantes quanto a estabilidade funcional em 

presença de diferentes concentrações de DTT. EcCI mantém elevada a atividade inibitória de 

quimotripsina quanto incubado com DTT 1 e 10 mM (87 – 94%), mas apresenta progressiva 

redução da sua atividade (53 – 6%) em presença de DTT 100 mM à medida em que se 

aumenta o tempo de incubação (15 – 120 min). Por outro lado, EcTI mantém elevada sua 

atividade inibitória de tripsina (100%) em todas as condições avaliadas, tendo apresentado 

leve decréscimo na atividade (7 e 14%) apenas quando incubado por 120 min com DTT 10 e 

100 mM, respectivamente. Estes resultados mostram a alta estabilidade funcional destes 

inibidores em presença de agente redutor. Os resultados encontrados para EcCI se 
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assemelham àqueles encontrados para os inibidores de Poecilanthe parviflora e Inga laurina, 

os quais tiveram pouca ou nenhuma redução da sua atividade em presença de DTT 10 mM, 

porém esta foi reduzida drasticamente quando incubados com DTT 100 mM (GARCIA et al., 

2004; MACEDO et al., 2007). Em contrapartida, pode-se dizer que EcCI provou ser mais 

estável a presença de DTT que os inibidores purificados de Peltophorum dubium, P. foliolosa, 

Vigna mungo e Sapindus saponaria. Os inibidores de P. dubium e S. saponaria perderam até 

60% de sua atividade quando incubados com DTT 10 mM e de 90 a 100% em presença de 

DTT 100 mM a partir de 45 min de incubação. Já o inibidor de P. foliolosa perdeu 50% de 

sua atividade inibitória quando submetido a todas as condições testadas (idênticas às descritas 

neste trabalho), enquanto o inibidor de V. mungo perdeu 100% de sua atividade quando 

incubado com DTT 1 mM (MACEDO et al., 2003; RAMOS et al., 2008; PRASAD; DUTTA-

GUPTA; PADMASREE, 2010; MACEDO et al., 2011). Estes autores discutem que a perda 

da atividade se deve, provavelmente, à quebra de pontes dissulfeto, levando ao dessarranjo da 

conformação tridimensional do loop localizado no sítio reativo dos inibidores, responsável 

pela atividade inibitória. Vários autores acrescentam ainda que a presença de pontes dissulfeto 

intra- ou intermoleculares são, em grande parte, responsáveis pela estabilidade funcional dos 

inibidores de proteases quando submetidos à ação de agentes desnaturantes físicos e químicos, 

como temperatura, pH e agente redutor (MACEDO et al., 2003; GARCIA et al., 2004; FANG 

et al., 2012; ODDEPALLY; SRIRAM; GURUPRASAD, 2013; RUFINO et al., 2013). As 

pontes dissulfeto desempenham papel importante na manutenção da conformação nativa da 

proteína que, por sua vez, lhe confere estabilidade e/ou resistência intrínseca frente a diversas 

condições de temperatura e pH (OLIVEIRA et al., 2007; PRASAD; DUTTA-GUPTA; 

PADMASREE, 2010).  

A presença de DTT, mesmo em altas concentrações, não interferiu negativamente 

sobre a atividade inibitória de tripsina de EcTI, a qual se manteve elevada (86 – 100%) nas 

condições testadas. Tal resultado é semelhante ao encontrado para os inibidores de Erythrina 

caffra (LEHLE; WRBA; JAENICKE, 1994), Putranjiva roxburghii (CHAUDHARY et al., 

2008) e Entada acaciifolia (DE OLIVEIRA et al., 2012). Alguns autores discutem que a 

estabilidade funcional do inibidor não está relacionada à presença de pontes dissulfeto 

intramoleculares (MACEDO et al., 2007). De fato, De Oliveira et al. (2012) comentam que, 

apesar do fato de que as pontes dissulfeto entre resíduos de cisteína são essenciais para a 

estabilidade e a manutenção da estrutura terciária, bem como a função de várias proteínas, o 

inibidor E. acaciifolia manteve sua atividade inibitória mesmo após redução com DTT 100 

mM. Chaudhary et al. (2008) estão de acordo com este relato quando afirmam que a atividade 



93 

 

inibitória do inibidor de P. roxburghii não é afetada pela presença de pontes dissulfeto. Por 

fim, Lehle, Wrba e Jaenicke (1994) afirmam que as pontes dissulfeto que conferem 

estabilidade estrutural à proteína não necessariamente também lhe conferem estabilidade 

funcional. Esta pode ser adquirida alternativamente através de pontes de hidrogênio na região 

do loop responsável pela atividade inibitória no sítio reativo, sem que haja necessidade de 

fixação da estrutura secundária por outros elementos ou pontes dissulfeto, como é o caso do 

inibidor de tripsina de E. caffra. Estes autores discutem ainda que as duas pontes dissulfeto 

presentes nesta proteína na sua forma nativa (Cys39 – Cys83 e Cys132 – Cys139) estão 

localizadas em pontos distantes do sítio reativo (Arg63 – Ser64) e, portanto, a redução destas 

não exerce influência sobre sua atividade inibitória. De fato, este apresentou a mesma 

atividade inibitória de tripsina, quer no estado oxidado, quer no estado reduzido. Tal como 

ocorreu com o inibidor de E. acaciifolia, o tratamento do inibidor de E. caffra com DTT 

promoveu drástica redução da sua estabilidade estrutural, sem, contudo, apresentar perda na 

sua atividade inibitória nem alteração na sua afinidade pela enzima. O estudo da estrutura 

tridimensional de EcTI por Zhou et al. (2013) revelou características da molécula que estão 

em conformidade com o exposto e também servem de subsídio para explicar a elevada 

estabilidade intrínseca de EcTI em presença de DTT. Estes autores afirmam que EcTI 

apresenta duas pontes dissulfeto, uma intra- (Cys40 – Cys86) e outra intercadeia (Cys133 – 

Cys142), sendo esta última aquela que desempenha papel mais importante na estabilização da 

sua estrutura tridimensional. O sítio reativo está localizado no loop L5, e o resíduo que ocupa 

a posição P1 é Arg64. A distribuição das pontes dissulfeto em relação ao sítio reativo em 

EcTI é bastante semelhante àquela que se apresenta no inibidor de E. caffra e, dessa forma, 

pode-se concluir que, assim como em E. caffra, a redução das pontes dissulfeto de EcTI não 

deve interferir negativamente sobre sua atividade inibitória, uma vez que estas se localizam 

em uma porção da proteína bem afastada do sítio reativo e, portanto, sua conformação 

tridimensional deve permanecer intacta mesmo sob condições redutoras, como foi 

comprovado neste trabalho. Adicionalmente, Zhou et al. (2013) relatam a existência de uma 

rede formada por 7 pontes de hidrogênio que envolve a participação da cadeia lateral do 

resíduo Asn13, os resíduos P2’ a P8’ do loop reativo e seus circunvizinhos, as quais exercem 

fundamental importância para a estabilização estrutural e funcional do sítio reativo de EcTI. 

Assim, pode-se concluir que não há uma única forma através da qual os inibidores de 

proteases, bem como as proteínas em geral, mantém sua atividade biológica mesmo quando 

submetidos a condições estressantes. A manutenção de sua estabilidade funcional depende da 

natureza da molécula, isto é, da sua conformação tridimensional e de forças estabilizadoras, as 
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quais podem ser representadas tanto por poucas ligações covalentes (pontes dissulfeto) como 

por muitas interações fracas (pontes de hidrogênio).    

 

5.6 Atividade Antiproliferativa in vitro de EcCI e EcTI sobre Células de 

Adenocarcinoma Colorretal Humano 

 

A avaliação da viabilidade celular de células de adenocarcinoma colorretal 

humano da linhagem HT29 após tratamento com EcCI e EcTI, utilizando IBB1 (inibidor de 

tripsina e quimotripsina da soja do tipo Bowman-Birk) como controle positivo foi realizada 

através do ensaio de citotoxicidade NR. 

Os resultados apresentados na Figura 20 indicam que o efeito inibitório de EcCI e 

EcTI sobre a proliferação das células HT29 tratadas com diferentes concentrações dos 

inibidores ocorreu de forma dose dependente em ambos os casos, uma vez que foi observada 

diferença significativa entre os tratamentos (p < 0,05). A partir da menor concentração de 

EcCI e EcTI utilizada (12,7 e 6,3 x 10-6 M, respectivamente), já foi possível observar cerca de 

20% de inibição da proliferação das células HT29, em comparação com o controle sem 

inibidor. EcCI e EcTI promoveram a inibição da proliferação das células HT29 de 25 – 89% e 

de 18 – 89%, respectivamente, considerando as condições do experimento e as concentrações 

de inibidor utilizadas. Estes valores são comparáveis aos apresentados pelo controle positivo 

IBB1 (16 – 89%). Apesar da diferença de especificidade funcional e de parâmetros cinéticos 

entre EcCI e EcTI, os valores de CI50 obtidos para estes inibidores neste experimento (35,5 ± 

5,3 e 20,4 ± 1,0 x 10-6 M, respectivamente) não diferem substancialmente entre si. Tais 

valores também são comparáveis aos encontrados para IBB1 em estudo prévio, qual seja de 

48,3 ± 3,5 10-6 M (CLEMENTE et al., 2010). De forma semelhante, os inibidores de tripsina 

e quimotripsina do tipo Bowman-Birk de lentilha e de ervilha rTI1B obtido através de 

expressão heteróloga em Pichia pastoris apresentaram CI50 de 32 ± 2 e 31 ± 7 x 10-6 M, 

respectivamente (CACCIALUPI et al., 2010; CLEMENTE et al., 2012). Já é relatado na 

literatura o efeito inibitório de EcTI sobre a proliferação de várias linhagens de células 

tumorais, incluindo a linhagem HT29 utilizada neste trabalho (NAKAHATA et al., 2011). 

Estes autores relatam que houve inibição da proliferação de células HT29 tratadas com EcTI 

na concentração de 12,5 x 10-6 M em torno de 80% após 24 e 48 h de exposição. 

É bastante conhecido na literatura que inibidores de proteases provenientes de 

sementes de leguminosas que inibem a ação catalítica de tripsina e/ou quimotripsina são 

capazes de exercer também atividade antiproliferativa sobre células tumorais de diversas 
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C 

B 

Figura 20 – Efeitos de EcCI (A) e EcTI (B) sobre a proliferação celular in vitro de células de 

adenocarcinoma colorretal humano da linhagem HT29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

IBB1 (C) foi utilizado como controle positivo. O meio de cultura celular foi suplementado 

com EcCI (12,7 – 50,7 x 10-6 M), EcTI (6,3 – 37,9 x 10-6 M) ou IBB1 (10,3 – 62,0 x 10-6 M) e 

as células foram coletadas após 96 h. Os dados são média ± desvio padrão de dois 

experimentos independentes, cada um com três replicatas. O teste de Bonferroni foi utilizado 

para comparação de médias (p < 0,05). 
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linhagens, tanto em modelos in vitro quanto in vivo (KENNEDY, 1998). A maioria dos 

relatos atribui essa atividade biológica interessante a inibidores do tipo Bowman-Birk 

(SAITO et al., 2007; HO; NG, 2008; TANG et al., 2009; CACCIALUPI et al., 2010; 

JOANITTI; AZEVEDO; FREITAS, 2010; CLEMENTE et al., 2010; CLEMENTE et al., 

2012; ZHANG et al., 2011; SOUZA et al., 2014), muito embora alguns trabalhos mostrem 

que inibidores do tipo Kunitz também podem exercer tal efeito sobre células tumorais (LIN; 

NG, 2008; LAM; NG, 2009; NAKAHATA et al., 2011; FANG et al., 2012; MORJEN et al., 

2013).  

Kennedy (1998) atribui as propriedades anticarcinogênicas do inibidor Bowman-

Birk da soja à sua atividade antiquimotríptica, levando a crer que as proteases tipo 

quimotripsina são os principais alvos dos inibidores na promoção dos seus efeitos anti-câncer. 

No entanto, Clemente et al. (2010) relataram que uma das isoformas majoritárias desse 

inibidor que possui habilidade de inibir tripsina, mas não quimotripsina, denominada IBBD2, 

também foi capaz de exercer efeito antiproliferativo sobre células de adenocarcinoma 

colorretal humano da linhagem HT29, e que este efeito está diretamente relacionado a sua 

atividade inibitória de tripsina. Outros autores também relatam os efeitos antiproliferativos de 

inibidores exclusivos de tripsina sobre células tumorais (HO; NG, 2008; MORJEN et al., 

2013), fortalecendo a hipótese de que a habilidade de inibir tripsina também é importante para 

que os efeitos antiproliferativos sejam observados e, portanto, proteases tipo quimotripsina e 

tipo tripsina envolvidas no processo de carcinogênese devem ser consideradas como alvos em 

potencial dos inibidores de proteases quando exercem suas propriedades anticarcinogênicas 

(ARQUES et al., 2014). 

Neste trabalho, foram purificados dois inibidores do tipo Kunitz de Enterolobium 

contortisiliquum, sendo o primeiro um novo inibidor de quimotripsina, EcCI, e o segundo, o 

já conhecido inibidor de tripsina e quimotripsina EcTI, previamente purificado por Batista et 

al. (1996), ambos com atividade antiproliferativa sobre células de adenocarcinoma colorretal 

humano da linhagem HT29, comparável àquelas apresentadas por inibidores do tipo 

Bowman-Birk de lentilha, soja e ervilha (CACCIALUPI et al., 2010; CLEMENTE et al., 

2010; CLEMENTE et al., 2012). Tal resultado é bastante importante e motivador, pois insere 

mais um inibidor de quimotripsina do tipo Kunitz na pequena lista dos inibidores de proteases 

que possuem tais características, e que são candidatos a ferramentas biotecnológicas para o 

tratamento e/ou prevenção de câncer colorretal. Este trabalho certamente aponta para a 

potencialidade de EcCI como agente quimiopreventivo contra adenocarcinoma colorretal 

humano. No entanto, ainda são necessários muitos outros estudos para avaliar essa 
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potencialidade. Deverão ser avaliados o efeito de EcCI sobre a proliferação de células sadias, 

bem como o padrão de distribuição do ciclo celular, tipo de morte celular (apoptose e/ou 

necrose), integridade celular e de estruturas subcelulares e, por fim, a identificação das 

proteases celulares com as quais EcCI interage. Também seria bastante interessante e 

enriquecedor avaliar se EcCI pode desempenhar alguma função quimiopreventiva sobre 

células sadias e, finalmente, realizar testes in vivo em roedores para testar sua eficácia. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Dois inibidores de proteases serínicas sementes de Enterolobium contortisiliquum, 

denominados EcCI e EcTI, foram purificados. EcCI é um novo inibidor de quimotripsina de 

E. contortisiliquum. EcTI, no entanto, foi identificado como o inibidor de tripsina e 

quimotripsina do tipo Kunitz purificado previamente por Batista et al. (1996). De acordo com 

a sequência N-terminal, EcCI é um inibidor pertencente à família Kunitz, assim como EcTI. 

Outras características dessa proteína corroboram com tal classificação, como a massa 

molecular em torno de 20 kDa e a presença de duas subunidades. EcCI é uma mistura de, pelo 

menos, quatro isoformas majoritárias. É um inibidor não competitivo de quimotripsina, capaz 

de inibir também a elastase neutrofílica, além de ser funcionalmente estável frente a ampla 

variação de temperatura, pH e concentração de DTT quando comparado com outros inibidores 

de proteases do tipo Kunitz. 

EcCI foi capaz de inibir a proliferação de células de adenocarcinoma colorretal 

humano da linhagem HT29 em cerca de até 90% nas concentrações testadas, equiparando-se 

ao inibidor do tipo Bowman-Birk IBB1 da soja. Estudos posteriores são necessários para 

elucidar seu mecanismo de ação e reforçar seu potencial biotecnológico como agente 

quimiopreventivo. 
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