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RESUMO 

Proteases do látex de Calotropis procera: purificação, caracterização 

bioquímica, enzimática e molecular e atividades biológicas 

 

Estudos têm demonstrado que látex de plantas é uma rica fonte de enzimas com 

atividades proteolíticas. O isolamento e a caracterização de proteases cisteínicas de 

látex têm sido recentemente relatados. Neste trabalho nós reportamos a purificação e 

caracterização de três novas proteases cisteínicas do fluido laticífero de Calotropis 

procera, bem como sua atividade em ensaios de coagulação plasmática. As três 

proteases, denominadas CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 são isoformas de proteases 

cisteínicas e foram purificadas utilizando dois passos sequenciais de cromatografias 

de troca iônica em colunas de CM-Sepharose e Resource S, acoplada a sistema 

FPLC. Suas massas moleculares foram determinadas por espectrometria de massas 

em aparelho do tipo ESI-Q-TOF, onde: CpCP-1 apresentou massa=26,213, CpCP-

2=26,133 e CpCP-3=25,086. A sequência de aminoácidos da região N-terminal foi 

idêntica para as três enzimas, sendo constituída de 30 resíduos de aminoácidos. 

Análises de sequências revelaram alto nível de identidade (88%) com proteases 

cisteínicas A atividade proteolítica dessas enzimas foi testada frente a diferentes 

substratos (Azocaseína, BANA e BApNA) e em diferentes valores de pH e 

temperatura. As três enzimas foram capazes de degradar Azocaseína e BANA, 

substratos inespecífico e específico para proteases cisteínicas, respectivamente. 

CpCP-1 apresentou atividade proteolítica duas vezes maior que CpCP-3, e esta, um 

pouco maior que CpCP-2. As enzimas mantiveram 60-80% de suas atividades mesmo 

quando ensaiadas a 60ºC de temperatura, e o pH ótimo para essas atividades foi 6,0. 

Análises de Dicroísmo Circular revelaram que a estrutura secundária das proteases 

era composta de 15,1-19,9% de alfa-hélices e 20,6-21,3% de folhas-beta. Os 

espectros de desconvolução das proteases mostrou que suas estruturas foram 

alteradas na presença do agente redutor DTT, sugerindo a presença de pontes 

dissulfeto na estabilização das estruturas tridimensionais. Em testes biológicos as 

proteases foram capazes de inibir fortemente a germinação de esporos do fungo 

Colletotrichum gloesporioides e também exibiram atividade de coagulação plasmática 

por um mecanismo do tipo trombina. 

 

Palavras-chaves: atividade fibrinogenolítica; laticíferos; proteases cisteínicas. 
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ABSTRACT 

Proteases from the latex of Calotropis procera: purification, biochemistry, 

enzymatic and molecular characterization and biological actions 

 

Studies have shown that latex of plants is a rich source of enzymes with proteolytic 

activities. Isolation and characterization of cysteine proteases of latex have recently 

been reported. In this work we report the purification and characterization of three new 

cysteine proteases of laticifer fluid of Calotropis procera, as well as its activity in 

plasma coagulation assays. The three proteases, termed CpCP-1, 2-CpCP and CpCP-

3 are isoforms of cysteine proteases and were purified using two sequential steps of 

ion exchange chromatography on CM-Sepharose and Resource S columns, coupled to 

FPLC system. Their molecular masses were determined by ESI-Q-TOF mass 

spectrometry: CPCP-1 had mass = 26.213, CPCP-2 = 26.133 and CPCP-3 = 25.086 

Da. The amino acid sequences of the N-terminal region was identical for all three 

enzymes, being composed of 30 amino acid residues. Analysis revealed high 

sequence identity with others cysteine proteases. The proteolytic activity of these 

enzymes was tested against different substrates (azocasein, BANA and BApNA) and at 

different pH and temperature. The three enzymes are capable of degrading azocasein 

and BANA, substrates nonspecific and specific for cysteine proteases, respectively. 

CPCP-1 showed proteolytic activity twice that CPCP-3, and this, a little bigger than 

CPCP-2. Enzymes maintained 60-80% of their activities even when tested at 60 °C 

temperature, and the optimum pH for these activities was 6.0. Circular Dichroism 

Analysis showed that the secondary structure of the proteases was composed of 15.1 

to 19.9% of alpha-helices and 20.6 to 21.3% of beta-sheets. The spectra deconvolution 

of proteases showed that their structures were altered in the presence of the reducing 

agent DTT, suggesting the presence of disulfide bridges stabilizing the three 

dimensional structures. In biological tests proteases were able to strongly inhibit the 

germination of spores of the fungus Colletotrichum gloeosporioides and also exhibited 

plasma coagulation activity by thrombin-like mechanism. 

 

Key-words: fibrinogenolytic activity; laticifers; cysteine proteases.  

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

LISTA DE FIGURAS 

CAPÍTULO I 

Figura 1 - Estrutura tridimensional da papaína............................................... 

 

10 

Figura 2 - Modelo para definição dos sítios de ligação enzima-substrato 

para as proteases cisteínicas da família da 

papaína........................................................................................... 

 

 

 

10 

Figura 3 - Secção longitudinal de tecidos de diferentes espécies vegetais 

mostrando as quatro principais morfologias de 

laticíferos........................................................................................ 

 

 

 

12 

Figura 4 - Fotografias da planta Calotropis procera........................................ 

 

19 

Figura 5 - Representação esquemática do processo de coagulação 

plasmática....................................................................................... 

 

 

23 

Figura - 6 Representação esquemática do sistema fibrinolítico..................... 

 

26 

Figura - 7 Hidrólise do fibrinogênio pela trombina e digestão da fibrina pela 

plasmina......................................................................................... 

 

 

29 

 

CAPÍTULO II 

Figura 1 - Esquema geral dos passos de purificação das três novas 

proteases cisteínicas isoladas de látex de Calotropis 

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

 

 

 

39 

Figura 2 - Perfil cromatográfico e eletroforético da fração proteica do látex 

de Calotropis procera submetida à cromatografia de troca iônica 

em coluna de CM-Sepharose fast flow........................................... 

 

 

 

48 

Figura 3 - Perfil de eluição das proteases isoladas do látex de Calotropis 

procera em cromatografia de troca iônica Resource 

S..................................................................................................... 

 

 

 

49 

Figura 4 - Espectros de massa das três proteases purificadas do látex de 

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

 

50 



xiv 
 

 

Figura 5 - Eletroforese em gel de poliacrilamida das proteases purificadas 

do látex de Calotropis procera sobre condições nativas e 

desnaturantes................................................................................. 

 

 

 

52 

Figura - 6 Atividades proteolíticas de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 em 

diferentes valores de pH e temperatura......................................... 

 

 

56 

Figura - 7 Eletroforese e zimograma das proteínas purificadas do látex de 

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

 

 

57 

Figura - 8 Espectros de CD na região de UV distante e UV próximo das 

proteases cisteínicas de Calotropis procera................................... 

. 

 

61 

Figura - 9 Efeito da variação do pH na estrutura secundária das proteases 

cisteínicas de Calotropis procera monitorado por 

CD.................................................................................................. 

 

 

 

63 

Figura - 10 Efeito da variação da temperatura na estrutura secundária das 

proteases cisteínicas de Calotropis procera monitorado por 

CD................................................................................................... 

 

 

 

64 

Figura - 11 Espectros de fluorescência das proteases cisteínicas de 

Calotropis procera excitadas a 280 e 295 nm................................ 

 

 

65 

 

CAPÍTULO III 

Figura 1 - Atividade antifúngica das proteases cisteínicas de Calotropis 

procera sobre Colletotrichum glorosporioides e Neurospora 

sp.................................................................................................... 

 

 

 

82 

Figura 2 - Inibição da germinação de esporos de Colletotrichum 

glorosporioides e Neurospora sp pelas proteases cisteínicas do 

látex de Calotropis procera............................................................ 

  

 

 

82 



xv 
 

Figura 3 - Atividade de coagulação plasmática dose-dependente das 

proteases cisteínicas do látex de Calotropis procera..................... 

 

 

84 

Figura 4 - Efeito de diferentes concentrações das proteases purificadas no 

tempo de tromboplastina parcial ativada 

(TTPA)............................................................................................ 

 

 

 

86 

Figura 5 - Efeito de diferentes concentrações das proteases purificadas no 

tempo de pró-trombina (TP)........................................................... 

 

 

86 

Figura - 6 Ensaio em placa de fibrinogênio-agarose para avaliar a atividade 

fibrinogenolítica das proteases purificadas do látex de Calotropis 

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

 

 

 

88 

Figura - 7 Análise espectrofotométrica da formação do coágulo de fibrina 

pelas proteases cisteínicas do látex de Calotropis 

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

 

 

 

90 

Figura - 8 Atividade fibrinogenolítica dose-dependente das proteases do 

látex de Calotropis procera sobre fibrinogênio 

humano........................................................................................... 

 

 

 

91 

Figura - 9 Atividade fibrinogenolítica tempo-dependente das proteases do 

látex de Calotropis procera sobre fibrinogênio 

humano........................................................................................... 

 

 

 

91 

Figura - 10 Hidrólise do coágulo plasmático pelas proteases purificadas do 

látex de Calotropis procera............................................................. 

 

 

94 

 

 

 

 

 



xvi 
 

LISTA DE TABELAS 

CAPÍTULO I 

Tabela 1 - Características das principais classes de proteases...................... 

 

3 

Tabela 2 - Proteases de látex vegetal de importância comercial.................... 

 

6 

Tabela 3 - Classificação internacional das proteases cisteínicas em 

Famílias e Clãs de acordo com o banco de dados MEROPS........ 

 

 

7 

Tabela 4 - Exemplos de compostos químicos originados de látex vegetal 

utilizados pela indústria farmacêutica............................................. 

 

 

17 

Tabela 5 - Classificação taxionômica da planta Calotropis procera................ 

 

18 

CAPÍTULO II 

Tabela 1 - Comparação entre os perfis de eluição das três proteases 

purificadas do látex de Calotropis procera..................................... 

 

 

51 

Tabela 2 - Alinhamento da sequência de aminoácidos N-terminal das novas 

proteases cisteínicas de Calotropis procera com outras 

relacionadas................................................................................... 

 

 

 

53 

Tabela 3 - Atividade proteolítica das proteases purificadas do látex de 

Calotropis procera em diferentes substratos.................................. 

 

 

55 

Tabela 4 - Inibição da atividade proteolítica de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 

por inibidores sintéticos.................................................................. 

 

 

55 

Tabela 5 - Comparação das características bioquímicas gerais das novas 

proteases cisteínicas do látex Calotropis procera com proceraína 

e proceraína B................................................................................ 

 

 

 

58 

Tabela 6 - Diferenças de estimativa de elementos da estrutura secundária 

das novas proteases cisteínicas de C. procera..............................  

 

62 



xvii 
 

ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES  

 

ANOVA Análise de Variância 

Asn Asparagina 

BANA N-benzoil-arginina-naftilamida 

BApNA Benzoil-arginina-p-nitroanilida 

BSA Albumina Sérica Bovina 

CAS Chemical Abstract Service 

CD Circular Dicroism  

CM Carboximetil  

CpCP-1 Calotropis procera Cisteine Protease 1- Protease Cisteínica de 
Calotropis procera 1 

CpCP-2 Calotropis procera Cisteine Protease 2 - Protease Cisteínica de 
Calotropis procera 2 

CpCP-3 Calotropis procera Cisteine Protease 3 - Protease Cisteínica de 
Calotropis procera 3 

Cys Cisteína 

DMACA 4-Dimetil-amino-cinamaldeído 

DTT Dithiothreitol 

EC Enzyme Commission 

EDTA Ácido etileno-diamino-tetra-acético 

EPM Erro Padrão da Média 

ESI Electron Spray Ion 

E-64 Trans-epoxisuccinil-L-leucil-amido(4-guanidio)-butano 

FPLC Fast Protein Liquid Chromatography 

FT Fator Tecidual 

FXII Fator de Hageman 

FVW Fator de Von Willebrand 



xviii 
 

Hys Histidina 

IAA Iodoacetamida 

IEF IsoEletric Focalization 

Im Imidazol 

kDa KiloDalton 

LP Látex Protein - Proteínas do Látex  

MW  Molecular Weigth  

NCBI National Center for Biotechnology Information 

NCI-UBMB Nomenclature International Comitee – Union of Biochemistry and 
Molecular Biology 

PAI-1 Inibidor de Ativadores de Plasminogênio 

PBS Tampão fosfato de sódio 

PDF Produtos de Degradação de Fibrina 

pH Potencial Hidrogeniônico 

PMSF Fenil-metil-sulfonil-flúor 

SDA Sabouraud Dextrose Agar 

SDS Dodecil Sulfato de Sódio 

TCA Ácido Tricloro Acético 

TOF Time of Fly  

TP Tempo de pró-trombina 

t-PA Tissue-type Plasminogen Activator 

Tris Tris-hidroxi-amino-metano 

TTPA Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada 

UA Unidade de Atividade 

UPLC Ultra Performance Liquid Chromatography 

u-PA Uroquinase-type Plasminogen Activator 

YPD Yeast Peptone Dextrose 

g, L, mL, min, h Micrograma, Microlitro, Mililitro, minutos, hora 



xviii 
 

SUMÁRIO 

 

AGRADECIMENTOS INSTITUCIONAIS.........................................................................vi 

AGRADECIMENTOS PESSOAIS........................................................................vii 

RESUMO..........................................................................................................................xi 

ABSTRACT.....................................................................................................................xii 

LISTA DE FIGURAS......................................................................................................xiii 

LISTA DE TABELAS......................................................................................................xvi 

ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES.................................................................................xvii 

 

CAPÍTULO I – PROTEASES VEGETAIS, LÁTEX E COAGULAÇÃO SANGÜINEA 

 

I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..................................................................................2 

1. Proteases: aspectos gerais e classificação.............................................................2 

        1.1. Ocorrência e função endógena.........................................................................4 

        1.2. Aplicações biotecnológicas...............................................................................5 

2. Proteinases cisteínicas: aspectos gerais e classificação......................................6 

        2.1. Ocorrência e função endógena.........................................................................8 

        2.2. Mecanismos catalíticos das proteinases cisteínicas.........................................8 

        2.3. Estrutura tridimensional.....................................................................................9 

3. Látex e laticíferos.....................................................................................................11 

        3.1. Composição bioquímica do látex.....................................................................13 

        3.2. Proteases em látex.......................................................................................13 

        3.3. Látex na defesa vegetal..................................................................................14 

4. Plantas laticíferas.....................................................................................................16 

5. Calotropis procera....................................................................................................18 

6. Proteases laticíferas e o processo de coagulação sanguínea.............................20 

7. Hemostasia...............................................................................................................20 

        7.1. Coagulação sanguínea....................................................................................21 

                   7.1.1. Via intrínseca.....................................................................................22 

                   7.1.2. Via extrínseca....................................................................................24 

                   7.1.3. Via final comum.................................................................................24 

        7.2. Fibrinólise........................................................................................................25 

        7.3. Principais proteínas envolvidas nos processos de coagulação e 

fibrinólise........................................................................................................................26 



xix 
 

                   7.3.1. Fibrinogênio.......................................................................................26 

                   7.3.2. Trombina...........................................................................................27 

                   7.3.3. Plasmina............................................................................................27 

        7.4. Função das plaquetas na coagulação.............................................................30 

 
 

CAPÍTULO II – PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA, 

ENZIMÁTICA E MOLECULAR DE PROTEASES DE Calotropis procera 

 

I - INTRODUÇÃO...........................................................................................................32 

II - OBJETIVOS..............................................................................................................34 

III - MATERIAIS E MÉTODOS.......................................................................................35 

MATERIAIS....................................................................................................................35 

1. Reagentes.................................................................................................................35 

2. Material vegetal........................................................................................................36 

MÉTODOS.....................................................................................................................36 

1. Purificação................................................................................................................36 

         1.1. Coleta do látex...............................................................................................36 

         1.2. Tratamento do látex para obtenção da fração proteica..................................37 

         1.3. Cromatografias...............................................................................................37 

2. Caracterização bioquímica......................................................................................38 

         2.1. Dosagem de proteínas...................................................................................38 

         2.2. Eletroforese unidimensional...........................................................................40 

         2.3. Determinação da sequência N-terminal.........................................................40 

         2.4. Espectrometria de massas............................................................................41 

3. Caracterização enzimática......................................................................................41 

         3.1. Atividade proteolítica usando azocaseína como substrato............................42 

         3.2. Atividade proteolítica usando BANA como substrato....................................42 

         3.3. Atividade proteolítica usando BApNA como substrato..................................43 

         3.4. Atividade proteolítica frente a inibidores específicos.....................................43 

         3.5. Estabilidade das proteases frente a variações de pH e temperatura.............44 

         3.6. Zimograma para proteases............................................................................44 

4. Caracterização estrutural........................................................................................45 

         4.1. Espectro de Dicroísmo Circular......................................................................45 

                   4.1.1. Estabilidade térmica das proteases..................................................45 

                   4.1.2. Estabilidade das proteases em diferentes pH..................................46 

                   4.1.3. Influência do DTT na estrutura das proteases..................................46 

         4.2. Espectro de Fluorescência.............................................................................46 



xx 
 

IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO..............................................................................47 

1.Purificação e caracterização bioquímica das novas proteases de Calotropis 

procera..........................................................................................................................47 

2. Caracterização enzimática de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3...................................54 

3. Estudos espectroscópicos de Dicroísmo Circular de CpCP-1, CpCP-2 e  

CpCP-3..........................................................................................................................60 

V- CONCLUSÃO............................................................................................................66 

 
 

CAPÍTULO III – ATIVIDADES BIOLÓGICAS DAS PROTEASES DE C. procera 

 

I - INTRODUÇÃO...........................................................................................................68 

II - OBJETIVOS..............................................................................................................70 

III - MATERIAIS E MÉTODOS.......................................................................................71 

MATERIAIS....................................................................................................................71 

1. Reagentes................................................................................................................71 

2. Material biológico....................................................................................................71 

..........2.1. Fungos..........................................................................................................71 

..........2.2. Sangue humano............................................................................................72 

MÉTODOS.....................................................................................................................72 

1. Ensaios biológicos...................................................................................................72 

.........1.1. Cultivo dos fungos..........................................................................................72 

.........1.2. Obtenção da suspensão de esporos..............................................................73 

.........1.3. Ensaio de inibição do crescimento fúngico em meio líquido e determinação 

da IC50............................................................................................................................73 

.........1.4. Ensaio de inibição da germinação de esporos..............................................74 

2. Ensaios de coagulação plasmática........................................................................75 

..........2.1. Atividade coagulante.....................................................................................75 

                    2.1.1 Tempo de coagulação plasmática.....................................................75 

                    2.1.2. Tempo de tromblopastina parcial ativada.......................................75 

                    2.1.3. Tempo de pró-trombina..................................................................76 

          2.2. Atividade fibrinogenolítica.............................................................................76 

                    2.2.1. Ensaio de polimerização do fibrinogênio em gel de agarose...........77 

                   2.2.2. Reação de formação do coágulo de fibrina examinada por 

espectrofotometria.........................................................................................................77 

                   2.2.3. Reação de hidrólise do fibrinogênio examinada por SDS-

PAGE.............................................................................................................................78 

          2.3. Atividade fibrinolítica.....................................................................................78 



xxi 
 

                    2.3.1. Avaliação da hidrólise do coágulo plasmático.................................78 

          2.4. Análise estatística........................................................................................79 

IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO..............................................................................80 

1. Ensaios antifúgicos.................................................................................................80 

2. Ensaios de coagulação plasmática........................................................................83 

V - CONCLUSÃO........................................................................................................97 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.........................................................................................98 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................................103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

Capítulo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

 

 

 

I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. Proteases: aspectos gerais e classificação 

 

Proteases são enzimas amplamente distribuídas entre os organismos 

(plantas, animais e microrganismos). Isto implica que essas moléculas estão 

envolvidas em diversos processos biológicos importantes. Além de desempenharem 

papéis fisiológicos essenciais nos seres vivos, suas propriedades bioquímicas são 

largamente utilizadas nas indústrias químicas e farmacêuticas.  

A grande diversidade de enzimas proteolíticas exigiu a criação de um sistema 

complexo e eficiente de nomenclatura e classificação.  

Peptidase é o termo recomendado, descrito pelo Comitê Internacional de 

Nomenclatura Enzimática da União de Bioquímica e Biologia Molecular (NCI-UBMB) 

para qualquer proteína que efetua a hidrólise de ligações peptídicas. Peptidases são 

normalmente conhecidas como proteinases, proteases ou enzimas proteolíticas 

(FEIJOO-SIOTA; VILLA, 2011). Devido à variedade de seu comportamento 

catalítico, as proteases são difíceis de se classificar seguindo as regras 

estabelecidas para outras enzimas. Por isso, há três critérios que são considerados 

para a sua classificação: 1) o mecanismo químico de catálise; 2) a natureza do sítio 

ativo; 3) a estrutura molecular e homologia de sequência (RAWLINGS et al.,1993). 

O mecanismo de catálise é o principal fator estabelecido pela NCI-UBMB e 

classifica as proteases dentro da classe 3 (hidrolases), subclasse 4 (hidrolases de 

ligações peptídicas), ou seja, 3.4. A subclasse 3.4 pode ser, por sua vez, subdividida 

em endo ou exopeptidases. Esta subdivisão é feita com base na localização da 

ligação peptídica a ser clivada: as endopeptidases atuam preferencialmente nas 

regiões internas da cadeia polipeptídica, enquanto que, as exopeptidases clivam um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_pept%C3%ADdica
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ou poucos aminoácidos próximos às regiões N- ou C-terminais (DOMSALLA; 

MELZIG, 2008). As endopeptidases são, de longe, as proteases mais importantes do 

ponto de vista industrial (BARRETT, 1994). 

Hartley, em 1960, estabeleceu uma classificação, de acordo com a natureza 

do sítio catalítico, em que as endopeptidases foram agrupadas em seis classes 

mecanicistas: proteases serínicas (EC 3.4.21); proteases cisteínicas, (EC 3.4.22); 

proteases aspárticas (EC 3.4.23); metaloproteases (EC 3.4.24); treonina proteases 

(EC 3.4.25), e um sexto grupo que inclui as proteases com modo de ação não 

identificado (EC 3.4.99). Os quatro primeiros grupos compreendem as proteases 

mais conhecidas (Tabela 1). Proteases serínicas, treonínicas e cisteínicas são 

cataliticamente muito diferentes das aspártico e metalo-proteases (FEIJOO-SIOTA; 

VILLA, 2011). 

 

Tipo de Protease Aminoácido 
do sítio ativo 

pH 
ótimo 

Exemplos 

 
Serínica 

 
Serina e histidina 

 
7-9 

 
Tripsina, quimotripsina; 
elastase 
 

Cisteínica Cisteína e histidina 4-7 Papaína, ficina; 
bromelaína 

Aspártica Aspartato e tirosina <5 Pepsina; Renina 
 

Metaloprotease Íon metálico  
(Zn2+, Ca2+ ou Mn2+) 

7-9 Carboxipeptidases A e B; 
Aminopeptidases 
 

     

Tabela 1 - Características das principais classes de proteases. 
Fonte: FREITAS, 2009. 

 

Rawlings e colaboradores (1993) classificam as proteases de acordo com a 

sequência de aminoácidos em Famílias e Clãs. As proteases são inseridas numa 

mesma Família quando existe homologia suficiente; e as Famílias são agrupadas no 

mesmo Clã se compartilharem um ancestral comum.  
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Todos as informações a respeito de proteases e sua classificação podem ser 

detalhadamente obtidas na base de dados MEROPS (http://merops.sanger.ac.uk) 

(RAWLINGS et al., 2010).  

As proteases de plantas mais conhecidas pertencem aos grupos de proteases 

serínicas, cisteínicas e aspárticas. Sendo que, as proteases serínicas representam o 

grupo de enzimas proteolíticas mais estudadas e caracterizadas (HEDSTROM, 

2002; GETTINS, 2002).  

 

1.1. Ocorrência e função endógena 

 

Proteases são uma classe de proteínas que ocorrem em todos os seres vivos, 

desde os mais primitivos até os mais evoluídos. Isto, porque seu mecanismo de 

catálise enzimática é vital para todos os processos biológicos existentes. Elas 

contabilizam cerca de 2% do genoma humano, e estão envolvidas em numerosos 

processos fisiológicos importantes, como por exemplo, síntese de proteínas, controle 

do tamanho da proteína, liberação de hormônios precursores, translocação através 

de membranas, reaproveitamento de aminoácidos (turnover), digestão, sinalização 

celular, coagulação sanguínea, fertilização, diferenciação e crescimento celular, 

resposta imune e apoptose (POWERS, 2002; CHOU, 2006; AMRI; MAMBOYA, 

2012). São proteínas também essenciais na replicação e propagação de vírus, 

bactérias e parasitas (CHOU, 2006).  

Nos vegetais, proteases cisteínicas estão presentes em quase todos os 

tecidos e órgãos e possuem importantes papéis em processos intra e extracelulares, 

tais como o desenvolvimento e amadurecimento de frutos, degradação de proteínas 

de reserva, ativação de zimogênios, degradação de proteínas defeituosas, 

senescência, morte celular programada, reconhecimento de patógenos e indução de 

respostas de defesa (SCHALLER, 2004; VAN DER HOORN, 2008).  

 

 

 

http://merops.sanger.ac.uk/
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1.2. Aplicações biotecnológicas 

 

Proteases ocupam a posição mais relevante entre as enzimas de interesse 

industrial. Elas representam cerca de 60% do total da venda mundial de enzimas 

(MORCELLE et al., 2004).  

As proteases de plantas, por muitos anos, têm sido utilizadas na medicina, na 

fabricação de detergentes, na produção de insumos de laboratório e na ciência dos 

alimentos (Tabela 2). Contudo, o número de proteases de origem vegetal utilizados 

industrialmente ainda é pequeno (AEHLE, 2004). Isso porque sua disponibilidade 

comercial é limitada, pois a aplicação industrial de enzimas requer baixos custos 

para a sua produção em larga escala, e nesse ponto, as enzimas de origem 

microbiana levam vantagem (FEIJOO-SIOTA; VILLA, 2011).  

 

Protease Registro 
no CAS* 

Fonte Indústria que comercializa 

Papaína  9001-73-4 Látex de mamão 
(Carica papaya)  

Sigma, MP Biomedicals, Sisco 
Research Laboratories, Beta 
Pharma, Pierce Biotechnology, 
Worthington Biochemical 
Corporation, Enzyme 
Development Corporation 
 

Quimopapaína  9001-09-6 Látex de mamão 
(Carica papaya)  

Sigma, 3B Scientific 
Corporation 
 

Ficina 9001-33-6 Látex de figueira 
(Ficus glabrata) 

Sigma, Pfaltz & Bauer, 
Enzyme Development 
Corporation 
 

Bromelaína 9001-00-7 Caule de abacaxi 
(Ananas comosus)  

Sigma, MP Biomedicals, Pfaltz 
& Bauer, Beta Pharma, 
Enzyme Development 
Corporation 

Actinidína 39279-27-1 Fruto do Kiwi  Biochem Europe 

Cucumisína 82062-89-3 Fruto do melão Sigma 

 

Tabela 2 - Proteases de látex vegetal de importância comercial. 
Fonte: FEIJOO-SIOTA e VILLA, 2011. *Chemical Abstract Service (banco de dados de 
compostos químicos). 
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Papaína, bromelaína e ficina são as proteases de plantas mais utilizadas, no 

entanto, novas proteases com propriedades físico-químicas atraentes para a 

indústria são desejáveis (FEIJOO-SIOTA; VILLA, 2011).  

Nesse contexto, as avançadas técnicas de biologia molecular e engenharia 

genética, sem dúvida, tendem a desempenhar um papel importante na produção de 

novas proteases para fins industriais. Os campos de aplicação são muito 

diversificados, incluindo a ciência e a tecnologia de alimentos, agropecuária, 

indústrias farmacêuticas, biorremediação, dentre outros.  

Nos últimos anos, proteases de plantas voltaram a ser objeto de atenção da 

indústria farmacêutica e biotecnológica, não só por causa da atividade biológica, 

mas também porque elas geralmente são ativas numa gama de temperaturas e pHs 

(DUBEY et al., 2007). Isso têm estimulado as pesquisas e promovido aumento no 

número de trabalhos focados em proteases vegetais.  

Nesse campo, as proteases cisteínicas papaína, bromelaína e ficina estão em 

destaque em uma variedade de processos. Contudo, os recentes avanços 

biotecnológicos apontam para o aparecimento de outras proteases vegetais com 

mais e melhores propriedades industriais (FEIJOO-SIOTA; VILLA, 2011), tendo em 

vista que o isolamento e o estudo dessas moléculas propicia o desenvolvimento de 

produtos que favorecem a indústria e o meio ambiente. 

 

2. Proteases cisteínicas: aspectos gerais e classificação 

 

Proteases cisteínicas de origem vegetal, especialmente as enzimas das 

plantas tropicais Carica papaya (papaína, quimopapaína, caricaína, glicil 

endopeptidase); Ananas comosus (bromelaína, ananaína, comosaína), e Ficus 

glabrata (ficina) são de importância comercial considerável, devido à sua forte 

atividade proteolítica sobre uma variedade de substratos proteicos e estabilidade em 

uma larga faixa de pH e temperatura (FEIJOO-SIOTA; VILLA, 2011).  

De acordo com o banco de dados MEROPS, as Famílias das proteases 

cisteínicas estão atualmente distribuídas em 10 Clãs assim denominados: CA, CD, 
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CE, CF, CH, CL, CM, CN, CO, e C-. Até a presente data, as proteases cisteínicas de 

plantas foram descritas como pertencentes a cinco destes clãs (CA, CD, CE, CF e 

CO) (Tabela 3) (RAWLINGS et al., 2010). 

 

Clã Família Protease  
 

CA 
 
 

C1 
C2 
C10 
C12 e C19 

Papaína, catepsinas 
Calpaínas 
Estreptopaínas 
Peptidases ubiquitina-específicas 
 

CD C11 
C13 
C14 
C25 
C50 

Clostripaína 
Legumaína 
Caspases  
Gingipaína R 
Separína 
 

CE C5 
C48 
C55 

Adenaína (adenovirus)  

Ulp1 protease (eucariotos)  
YopJ proteases (bacteria) 
 

CF C15 Piroglutamil peptidase I 
 

             

Tabela 3 - Classificação internacional das proteases cisteínicas em Famílias e Clãs de 
acordo com o banco de dados MEROPS. 
Fonte: BARRETT e RAWLINGS, 2001; FEIJOO-SIOTA; VILLA, 2011. 

 

A maioria das proteases cisteínicas de plantas pertence à família C1, também 

conhecida como a família da papaína (Clã CA). A maioria delas apresenta pH ótimo 

entre 5,0 e 8,0 e massas moleculares na faixa de 25-30 kDa, com algumas exceções 

no intervalo de 50-75 kDa (DUBEY et al., 2007). 

 

2.1. Ocorrência e funções endógenas 

 

Proteases cisteínicas têm sido encontradas em uma diversidade de 

organismos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários, mamíferos e plantas 

(OTTO; SCHIRMEISTER, 1997). 
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Sua vasta presença em plantas se justifica pela importância dos processos 

biológicos dos quais participam, na germinação das sementes (KEMBHAVI et al., 

1993), ativação de zimogênios, hidrólise de proteínas inativas, (RUDENSKAYA et 

al., 1998), e desenvolvimento dos frutos (BRADY, 1987). Estão envolvidas também 

nos processos de proteção da planta contra invasores, pois possuem ação tóxica 

contra patógenos e larvas de insetos (HIRAYAMA et al., 2004).  

Outros estudos demonstram a participação de proteases cisteínicas na 

cascata de coagulação do látex após a exposição da planta a alguma injúria tecidual 

(SILVA et al., 1997).  

Dentre as proteases cisteínicas estudadas destaca-se a já mencionada 

papaína, devido à sua importância comercial. Isolada a partir do látex do fruto do 

mamoeiro (C. papaya) essa enzima é a mais pesquisada e melhor caracterizada 

desse grupo. Porém outras proteases cisteínicas com propriedades biológicas 

relevantes têm sido isoladas de outras plantas laticíferas (DUBAY; JAGANNADHAM, 

2003; SINGH et al., 2010).  

 

2.2. Mecanismos catalíticos das proteases cisteínicas  

 

O mecanismo de ação das proteases cisteínicas foi determinado a partir dos 

estudos com a papaína. A atividade proteolítica dessas enzimas, como já 

mencionado anteriormente, está intrinsecamente relacionada com a presença de 

resíduos de histidina (Hys) e cisteína (Cys) no seu centro ativo (RZYCHON et al., 

2004). No caso das proteases cisteínicas do grupo da papaína, o centro catalítico é 

complementado com uma asparagina (Asn), que parece estar envolvida na 

orientação do anel imidazólico (Im) da histidina durante a hidrólise. A etapa crucial 

do processo catalítico envolve a formação do par de íons reativos, tiolato/imidazol 

(Cys-S-/His-Im+), que resultam da transferência de prótons entre os resíduos de 

Cys-25 e Hys-159. O grupo imidazol da histidina polariza o grupo SH da cisteína e 

habilita a desprotonação, ainda em pH neutro ou levemente ácido. Os íons 

tiolato/imidazol formados são altamente nucleofílicos. O ânion tiolato ataca o 

carbono carbonil da ligação peptídica a ser clivada e um intermediário tetraédrico é 
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produzido e estabilizado. Há posteriormente, um ataque nucleofílico da água e a 

clivagem do substrato e, finalmente, regeneração da enzima. (OTTO; 

SCHIRMEISTER, 1997).  

 

2.3. Estrutura tridimensional 

 

As proteases cisteínicas da família da papaína (CA-C1) possuem estrutura 

tridimensional comum. A estrutura terciária da papaína é composta por dois 

domínios bem definidos (R e L), estabilizados por três pontes dissulfeto, e com a 

presença do sítio catalítico na fenda formada entre os dois domínios (Figura 1) 

(TURK; GUNCAR, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estrutura tridimensional da papaína. A estrutura terciária da papaína compreende 
os domínios L e R (em verde e cinza, respectivamente), três pontes dissulfeto (estruturas 
em rosa), e o sítio catalítico na fenda formada entre os dois domínios. As estruturas em 
amarelo representam a cisteína 25, no domínio L, e histidina 159 no domínio R. 
Fonte: TURK; GUNCAR, 1998.  
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O domínio direito, denominado R, contém uma estrutura de folhas-β em forma 

de semi-barril e uma pequena α-hélice. O domínio esquerdo (L) é composto por três 

α-hélices, sendo a central a mais proeminente (TURK; GUNCAR, 1998). 

Com base na estrutura e composição de aminoácido da papaína, a fenda em 

forma de “V” entre os dois domínios comporta a díade catalítica formada pela Cys-25 

e His-159. A cisteína 25 encontra-se no domínio L, justamente na α -hélice central, já 

a histidina 159 está posicionada em uma das folhas-β do domínio R (GRZONKA et 

al., 2001; TURK; GUNCAR, 1998). 

Em 1967, Schechter e Berger criaram um modelo de ligação enzima-substrato 

para as proteases cisteínicas da família da papaína, propondo que eram sete os 

sítios de ligação. Em 1998, Turk e colaboradores propuseram uma mudança no 

modelo, alegando que são apenas cinco os sítios de ligação enzima-substrato, 

sendo S2, S1 e S1´ os principais, pois interagem com a cadeia principal e lateral dos 

aminoácidos que compõem o substrato, e S3 e S2´ que interagem somente com a 

cadeia lateral dos aminoácidos do substrato (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 - Modelo para definição dos sítios de ligação enzima-substrato para as proteases 
cisteínica da família da papaína. 
Fonte: SCHECHTER; BERGER, 1967. 
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3. Látex e laticíferos 

 

Látex, em termos gerais, pode ser descrito como um líquido, geralmente de 

aspecto leitoso, que exsuda de certas espécies de plantas quando sofrem algum tipo 

de injúria, seja por dano mecânico ou por herbivoria (KEKWICK, 2001).  

Após sofrer uma lesão, a planta libera instantaneamente o látex, que devido 

sua capacidade de coagulação, sela o ferimento e protege a área danificada contra 

patógenos. Por possuir uma característica colante, o látex pode ainda aprisionar 

insetos (MOURSY, 1997).  

Embora o látex, na maioria das vezes, apresente aspecto leitoso, este 

também pode apresentar uma coloração amarelada ou alaranjada como em plantas 

pertencentes à família Papaveraceae, marrom-amarelado em plantas do gênero 

Cannabis, ou pode ser límpido como em Nerium oleander (KEKWICK, 2001). 

Nas plantas, o látex é produzido e armazenado dentro de um sistema de 

canais denominados de laticíferos. Estes canais são formados por células altamente 

especializadas que apresentam características morfológicas bastante peculiares. 

Assim, considerando seus aspectos anatômicos são observados os seguintes tipos 

de laticíferos: os articulados, que são formados por fileiras de células conectadas 

através da parede celular; e os não articulados, que são formados por uma única 

célula que cresce nos espaços intercelulares e eventualmente se ramificam por 

entre os tecidos das plantas de um modo similar às hifas de fungos (KEKWICK, 

2001). Quando uma cadeia de células laticíferas articuladas se funde pontualmente 

a outra cadeia adjacente, este laticífero é subclassificado em articulado 

anastomosado. Quando este tipo de conexão não ocorre ele é dito articulado não-

anastomosado (Figura 3).  
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Figura 3 - Secção longitudinal de tecidos de diferentes espécies vegetais mostrando as 
quatro principais morfologias de laticíferos. 
Fonte: Adaptado de HAGEL et al., 2008. 

 

 

A disposição estrutural dos laticíferos pode muito bem explicar a dificuldade 

de extração de látex em algumas plantas. Plantas que possuem laticíferos não-

articulados e anastomosados liberam o látex mais facilmente quando o canal é 

seccionado. Os laticíferos da planta Calotropis procera foram caracterizados como 

sendo do tipo não-articulado, isso pode justificar a grande quantidade de látex que 

flui quando esta planta é seccionada (SURI; RAMAWAT, 1995). 

Os canais laticíferos podem estar presentes em todas as partes da planta ou 

apenas em tecidos ou órgãos restritos. O látex poder ser extraído a partir do caule 

(Hevea brasiliensis), tubérculos (Manihot glaziovii), folhas (Calotropis procera), 

galhos (Plumeria rubra) ou do fruto (Achras sapota, Carica papaya). A extração de 

látex de Hevea brasiliensis (a seringueira) ocorre através de incisões realizadas em 

seu tronco, mas o processo de coleta não é igual para todas as plantas. Por 

exemplo, o látex de C. procera é coletado a partir do ápice caulinar de plantas 

jovens, enquanto que em Plumeria rubra este fluido é abundante apenas nas 

extremidades dos seus galhos, não sendo possível coletar látex a partir de sua 

porção lenhosa. 

 

 

 

 

Não articulado 
Não ramificado 

Não articulado 
Ramificado 

Articulado 
Não anastomosado 

Articulado 
Anastomosado 
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3.1. Composição bioquímica do látex  

 

Do ponto de vista bioquímico, o látex é o conteúdo citoplasmático das células 

laticíferas, sendo caracterizado como uma suspensão rica em partículas de 

hidrocarbonetos, do grupo dos terpenos, em uma matriz aquosa. Mas, muitas outras 

substâncias são encontradas no látex, como: açúcares, alcalóides, proteínas, ceras, 

amido, polifenóis, terpenos e taninos (YEANG et al., 2002). Em látex também são 

encontrados, carbonatos, vitaminas, lipídios e aminoácidos, além de componentes 

celulares (MORCELE et al., 2004; HAGEL et al., 2008; JOHN et al., 2003). 

 

3.2. Proteases do látex 

 

O látex possui uma grande diversidade de proteínas, sendo especialmente 

rico em enzimas proteolíticas. Relata-se a ocorrência de muitas proteases no látex 

de diversas espécies do gênero Carica (papaína, quimopapaína, caricaína, glicil 

endopeptidase), Ananas, (bromelaína, ananaína, comosína), Ficus (ficina) e 

Euphorbia (euforbaínas). No látex de Hevea brasiliensis, relata-se a ocorrência de 

proteases similares (heveínas) (LYNN e CLEVETTE-RADFORD, 1986). No látex de 

C. procera duas proteases foram recentemente purificadas (proceraína e proceraína 

B) (DUBEY; JAGANNADHAM, 2003; SING et al, 2010). 

No látex, as proteases são sintetizadas nas suas formas inativas e são 

ativadas após a planta sofrer uma injúria mecânica. Essas enzimas parecem estar 

relacionadas com o processo de coagulação do látex, dessa forma tendo um papel 

indireto na defesa da planta (SILVA et al., 1997; AZARKAN et al., 2003). Contudo, 

essas enzimas podem também atuar diretamente sobre patógenos e insetos. Konno 

e colaboradores (2004) mostraram que a papaína protege plantas de C. papaya 

contra o ataque de espécies de insetos da ordem Lepdoptera. 
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3.3. Látex na defesa vegetal 

 

Como um organismo séssil, uma planta não pode se mover para escapar de 

ataques por predadores e invasores. Desta forma, as plantas desenvolveram 

mecanismos complexos de defesa para se protegerem contra patógenos, insetos e 

estresses abióticos (DANGL; JONES, 2001; TIFFIN; MOELLER, 2006). 

Paralelamente, alguns destes invasores também desenvolveram meios para burlar 

estes mecanismos de defesa das plantas (FERREIRA, et al, 2007). A cada inovação 

nos mecanismos de defesas estabelecidos pelas plantas, novas maneiras para 

contornar essa defesa evoluíram nos invasores.  

As plantas apresentam diversas estratégias de defesas contra variados 

predadores fitopatogênicos e herbívoros de múltiplas ordens. Esta particularidade 

leva à classificação dessas defesas de várias maneiras (UCHÔA, et al, 2002). A 

defesa física se constitui na primeira barreira contra o stress biótico e abiótico e 

envolve a presença de espinhos, acúleos, tricomas e tegumentos mais resistentes 

(LEQUEU, et al., 2003; MEDEIROS, et al., 2003). A defesa química, por sua vez, 

envolve a produção de compostos químicos, como flavonóides, alcalóides, 

terpenóides, compostos fenólicos, inibidores de proteinases, vicilinas, lectinas, 

proteínas inativadoras de ribossomos, quitinases, proteases, ureases (GOMES, et 

al., 2005; BECKER-RITT, et al., 2007; MCCAFFERTY, et al., 2008; FOLLMER, 

2008). 

Proteínas induzidas relacionadas à defesa vegetal foram relatadas pela 

primeira vez em plantas de tabaco (VAN LOON, 1997). Essas proteínas, induzidas 

frente a um stress biótico, são denominadas como proteínas relacionadas à 

patogênese (PR-proteínas). O conceito de PR-proteínas foi introduzido em 1980 

para designar qualquer proteína, codificada por uma planta hospedeira, que foi 

induzida após a infecção da planta por vírus, fungos ou bactérias, ataque por 

nematóides, insetos fitófagos e outras formas de animais superiores, tais como 

herbívoros (ANTONIW, et al., 1980, FERREIRA, et al., 2007). As famílias das PR-

proteínas são enumeradas por ordem de descobrimento e compreendem proteínas 

com características bioquímicas e biológicas similares. Exemplificando, temos as β-

1,3-glucanases, quitinases, inibidores de proteinases, proteinases, peroxidases e 
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defensinas que pertencem às famílias PR-2, PR-3 e PR-6, PR-7, PR-9 e PR-12, 

respectivamente (FERREIRA, et al., 2007) 

O látex tem sido amplamente relacionado com a defesa vegetal (FARREL, et 

al., 1991; BERNAYS; CHAPMAN, 1994, HAGEL, et al., 2008) pois, uma vez 

liberado, apresenta uma ação colante que imobiliza desde pequenos insetos a 

lagartas (DUSSOURD, 1995). Entretanto, além deste efeito mecânico, a composição 

química do látex parece ser também objeto de defesa, neste caso agindo 

quimicamente no combate a fungos e insetos (GIORDANI, et al., 2002; RAMOS, et 

al., 2007). 

Glucanases e quitinases presentes no látex de diversas plantas possuem 

forte atividade deletéria contra fungos (VAN LOON; VAN STTRIEN, 1999). Inibidores 

de proteases agem inibindo as enzimas digestivas de insetos predadores, causando 

disfunção nutricional (SRITANYARAT et al., 2006; AZARKAN, et al., 2004).  

Proteases são outra classe de PR-proteínas, envolvidas na defesa vegetal, 

que são abundantes em látex vegetal. As proteases presentes em plantas estão 

envolvidas em todos os aspectos do crescimento e desenvolvimento dos vegetais 

(DOMSALLA; MELZIG, 2008). Contudo, a função dessas proteases no látex ainda 

não é bem elucidada. Uma possibilidade é a degradação de proteínas durante o 

desenvolvimento do laticífero ou o favorecimento da coagulação (DUBEY; 

JAGANADHAM, 2002). 

Algumas plantas secretam imediatamente o látex quando as folhas, caules ou 

frutos são injuriados (AGRAWAL, 2009). O látex escorre por alguns minutos até 

formar um coágulo em volta da área danificada. A coagulação do látex, na área que 

sofreu injúria, é um processo vital para a manutenção da integridade da planta e 

forma uma barreira de defesa física e química contra possíveis ataques de 

predadores e entrada de patógenos (LIGGIERI, et al., 2004). 
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4. Plantas laticíferas 

 

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

de 12.500 espécies, pertencentes a 22 famílias, são laticíferas (HAGEL et al., 2008). 

Não somente as plantas produzem látex, algumas espécies de fungos dos gêneros 

Lactariam e Peziza também têm esta capacidade (KEKWICK,2001). 

Entre as famílias de plantas produtoras de látex destacam-se Euphorbiaceae 

(LYNN e CLEVETTE-RADFORD, 1987) e Apocynaceae (BROCKBANK; LYNN, 

1979), embora outras famílias como Moraceae, Compositae, Anarcadiaceae e 

Sapotaceae também produzam esta substância (HAGEL et al., 2008). Segundo 

JUDD (2002), a presença de látex pode não apresentar nenhuma relação 

taxonômica entre as famílias, sugerindo que ela surgiu mais de uma vez ao longo da 

história evolutiva destes grupos. 

De fato, do ponto de vista botânico, a presença de látex possui valor 

taxonômico, pois serve para caracterizar várias famílias e gêneros. As moraceas 

(figueira, jaqueira, fruta-pão), apocinaceas (mangabeira, alamanda), euforbiáceas 

(seringueira, leiteiro, coroa-de-cristo) e caricaceas (mamoeiro) são algumas das 

famílias que têm como principal característica a presença constante desse fluido 

(SILVA et al., 2010). 

Provavelmente, o maior sucesso das plantas produtoras de látex nos diversos 

ambientes em relação às não produtoras seja devido às funções comumente 

atribuídas ao látex de proteção contra herbivoria e selagem de ferimentos (FREITAS 

et al., 2007) . 

Plantas comuns como jasmim (Plumeria rubra L.), mamoeiro (Carica papaya) 

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

planta laticífera mais conhecida em todo o mundo é a seringueira (Hevea 

brasiliensis), espécie da região amazônica também conhecida como “árvore da 

borracha”. A borracha oriunda de seu fluido laticífero revolucionou a indústria no 

século XIX. A partir desta matéria-prima foi gerado uma considerável gama de 

produtos industrializados dos quais se destacam o pneu para automotivos e as luvas 

descartáveis utilizadas por profissionais da área de saúde, dentre outros (SUSSMAN 
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et al., 2002). A importância comercial desta planta é o principal motivo de seu látex 

ser o mais estudado entre os já conhecidos, porém muitas outras plantas laticíferas 

são fonte de produtos de interesse industrial ou farmacêutico. A Tabela 4 sumariza 

algumas dessas espécies e seus compostos químicos de interesse. 

 

5. Calotropis procera (Ait.) W.T. Aiton 

 

É uma planta pertencente à família Apocynaceae, subfamília 

Asclepiadoideae, composta por plantas laticíferas (Tabela 5). Seu nome científico é 

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

esbelto) (KISSMANN e GROTH, 1999). 

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

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

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

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

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

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

(LORENZI; MATOS, 2002). 

Esta espécie possui muitos nomes populares, que variam de acordo com a 

região em que é encontrada: algodão-de-seda e seda (PE), flor-de-seda, ciúme e 

hortência (CE), paninha-de-seda (SP), leiteiro (SP, MG), queimadura e jacaúna (NE) 

(SILVA et al., 2010). 

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

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

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

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

terminais (Figura 4). A sua disseminação se dá pelo vento (KISSMANN; GROTH, 

1999; LORENZI; MATOS, 2002). 
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Espécie Classe do composto Exemplo 

Catharanthus roseus 
(boa noite) 
Apocyanaceae 

Alcalóides indólicos 
monoterpenóides 

Vindolina 
(anticancerígeno) 

Cannabis sativa 
(marijuana) 
Cannabaceae 

Glicosídeo fenólico  Floroglucinol-b-D-
glicosídeo (analgésico) 

Asclepias eriocarpa 
(flor-de-seda indiana) 
Asclepiadaceae 

Cardenolídeo  Labriformina  
(glicosídeo cardiotônico) 

Morus spp. 
(amoreira) 
Moraceae 

Alcalóide pirrolidina  D-AB1 

Antiaris toxicara 
(upas tree) 
Moraceae 

Cardenolídeo  Antiarina 
(glicosídeo cardiotônico) 

Hevea brasiliensis 
(seringueira) 
Euphorbiaceae 

Isoprenóide Borracha natural (matéria-
prima de produtos a base 
de borracha) 

Papaver somniferum 
(papoula) 
Papaveraceae 

Alcalóide  
benzil-isoquinolinas  

Morfina  
(analgésico) 

Lactuca sativa 
(alface) 
Asteraceae 

Lactona sesquiterpeno  Lactucina  
(calmante) 

Papaver bracteatum 
(papuola persa) 
Papaveraceae 

Catecolamina  Dopamina  
(estimulante cerebral) 

Lobelia spp. 
(tabaco indiano) 
Campanulaceae 

Alcalóide piperidina Lobelina  
(relaxante muscular) 
 

 
Tabela 4 - Exemplos de compostos químicos originados de látex vegetal utilizados pela 
indústria farmacêutica. 
Fonte: Adaptado de HAGEL et al., 2008. 
 
 

Reino Plantae 
   Subreino Tracheobionta 
      Divisão Magnoliophyta 
         Classe Magnoliopsida 
            Subclasse Asteridae 
               Ordem Gentiales 
                  Família Asclepdaceae 
                     Gênero Calotropis 

        Espécie Calotropis procera  
(Ait.) W.T. Aiton 

 
Tabela 5 - Classificação taxionômica da planta Calotropis procera. 
Fonte: http://www.ncbi.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=141467, acesso em 14 de 
janeiro de 2013. 

http://www.ncbi.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=141467
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O látex de C. procera tem sido utilizado popularmente como anti-helmíntico, 

fungicida, antissifilítico, purgativo, expectorante, no tratamento de lepra, da asma 

brônquica e de doenças de pele e na coagulação do leite para a produção de queijo 

(KIRTIKAR; BASU, 1935; WATT; BREYER-BRANWIJK, 1962; LARHSINI et al., 

1997). 

Muitos autores têm demonstrado várias propriedades do látex de C. procera 

como hemólise das células sanguíneas e atividade anti-plasmodial, cicatrizante, 

antitumoral, antipirética, analgésica, inflamatória , antibacteriana, larvicida, inseticida, 

preventiva contra choque séptico, pró-coagulante, dentre outras (SHARMA et al., 

2001, KUMAR; BASU, 1994; OLIVEIRA et al., 2010; RASIK et al., 1999; DEWAN et 

al., 2000a; DEWAN et al., 2000b; SANGRAULA et al., 2002; ARYA; KUMAR, 2005; 

CHOEDON et al., 2006; ALENCAR et al., 2006; LARHSINE et al., 1999; RAMOS et 

al., 2006; RAMOS et al., 2010; LIMA-FILHO et al., 2010; RAMOS et al., 2012).  

 

 

 
Figura 4 - Fotografias da planta Calotropis procera (A). Detalhes da flor (B) e fruto (C). 
Fonte: arquivo pessoal. 
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6. Proteases laticíferas e o processo de coagulação sanguínea 

 

Látex de plantas laticíferas, especialmente as pertencentes à família 

Apocynaceae, tem sido comumente utilizado na terapia de ferimentos recentes, pela 

medicina popular, com o objetivo de interromper o sangramento e promover a 

cicatrização (KUMAR, 1999; THANKAMMA, 2003; MUEEN et al., 2005; MUTHU et 

al., 2006). 

Os eventos que envolvem a formação do coágulo de fibrina e sua hidrólise, 

durante o processo de coagulação sanguínea, são fundamentais para a hemostasia 

e cicatrização. Nesse contexto, proteases que interferem nesse processo têm sido 

isoladas e caracterizadas de várias plantas laticíferas (RAJESH et al., 2005; 

RAJESH et al., 2007; SHIVAPRASAD et al., 2009a; SHIVAPRASAD et al., 2009b; 

SHIVAPRASAD et al., 2010). A ficina (de Ficus carica) e uma protease serínica de 

Synadenium grantii demonstraram a capacidade de interferir no processo de 

coagulação e fibrinólise (RICHTER, 2002; RAJESH et al., 2006). 

 

7. Hemostasia 

 

Hemostasia é um processo fisiológico dinâmico que compreende dois 

mecanismos opostos responsáveis pela formação e dissolução do coágulo de 

fibrina, os quais, simultaneamente, contribuem para a manutenção adequada do 

fluxo sanguíneo no interior dos vasos, e se mantém em equilíbrio pelas propriedades 

hemodinâmicas do sangue (NATHAN et al., 2003). Esses mecanismos são a 

coagulação e a fibrinólise. 

A coagulação sanguínea é o interrompimento da perda de sangue de um vaso 

danificado através da formação do coágulo de fibrina, sendo caracterizada como 

uma resposta imune (KREM; DI CERA, 2002). Neste processo ocorre a interação 

entre plaquetas e fatores de coagulação, resultando na formação de um tampão 

hemostático protetor, cuja função é estancar o sangue no local da lesão vascular. A 

fibrinólise é a degradação deste coágulo. Esse processo evoluiu no sentido de 
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restaurar a perfusão no vaso danificado, com o objetivo de restabelecer o padrão 

normal de fluxo sanguíneo (LOSCALZO, 2003). 

A formação do coágulo no sítio de lesão endotelial representa um processo 

crítico para a manutenção da integridade vascular. Os mecanismos envolvidos 

nesse processo devem ser criticamente regulados no sentido de contrapor-se a 

perda excessiva de sangue e, ao mesmo tempo, evitar a formação de trombos 

intravasculares, decorrentes de formação excessiva de coágulos de fibrina 

(FRANCO, 2001). 

 

7.1. Coagulação sanguínea 

 

A formação do coágulo envolve complexas interações entre proteases 

plasmáticas e seus cofatores, que culminam na gênese da enzima trombina, que, 

por proteólise, converte o fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel. A rede insolúvel 

de fibrina, unida ao tampão plaquetário promovem um mecanismo hemostático 

eficiente em interromper o sangramento. Progressos significativos ocorreram nas 

últimas décadas, concernentes a compreensão da fisiologia desse sistema e dos 

mecanismos que o regulam, cujos conhecimentos tiveram fundamental importância 

para a melhor compreensão da hemostasia e do papel das reações hemostáticas 

em doenças hemorrágicas e trombóticas (JENNY; MANN, 1998; COLMAN et al., 

2001a). 

Na década de 60 foi proposta a hipótese da “cascata” para explicar a fisiologia 

da coagulação do sangue (MACFARLANE, 1964; DAVIE; RATNOFF, 1964). Nesse 

modelo, a coagulação ocorre por meio de ativação proteolítica sequencial dos 

fatores de coagulação, que são pro-enzimas que se tornam ativas por proteólise e 

são nomeadas por algarismos romanos de acordo com a ordem na qual foram 

descobertas (Figura 5).  

A ativação dos fatores resulta na formação da trombina que, então, converte a 

molécula de fibrinogênio em fibrina. O modelo divide a coagulação em uma via 

extrínseca, envolvendo componentes do sangue, mas também elementos que 

usualmente não estão presentes no espaço intravascular, como o fator tecidual (FT) 
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e uma via intrínseca, iniciada por componentes presentes no espaço intravascular. 

Essas duas vias convergem no ponto de ativação do fator X, a “via final comum” 

(LUCHTMAN-JONES; BROZE, 1995). 

 

7.1.1. Via intrínseca 

 

A via intrínseca é constituída por uma cascata de reações proteolíticas a partir 

de fatores que estão presentes no sangue. Quando em contato com uma superfície 

de carga negativa, como o vidro ou a membrana de uma plaqueta ativada, a 

proteína plasmática FXII (fator de Hageman) torna-se ativa, gerando FXIIa (o sufixo 

"a" indica que esta é a forma ativa de FXII). Uma molécula chamada cininogênio de 

alto peso molecular (CAPM), um produto de plaquetas, ajuda a ancorar FXIIa à 

superfície carregada, servindo como um cofator (BORON; BOULPAEP, 2005). 

Depois de acumulado, FXIIa converte pré-calicreína em calicreína. Por sua 

vez, a calicreína acelera a conversão de FXII para FXIIa, um exemplo de feedback 

positivo. Além de ampliar sua produção própria, formando calicreína, FXIIa 

(juntamente com CAPM) cliva FXI, formando FXIa. Por sua vez, FXIa (também 

ligado a superfície carregada pelo CAPM) cliva FIX em FIXa. FIXa, juntamente com 

FXa e trombina, clivam FVIII formando FVIIIa, um cofator da reação seguinte. 

Finalmente, FIXa e FVIIIa, na presença de íons cálcio e fosfolipídios 

carregados negativamente (os principais constituintes das membranas celulares) 

formam um complexo trimolecular denominado tenase. O complexo tenase então 

converte FX em FXa (BORON; BOULPAEP, 2005). 
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Figura 5 - Representação esquemática da cascata do processo de coagulação. Esquema 
proposto por MACFARLANE (1964), DAVIE; RATNOFF (1964). 
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Em uma série paralela de interações, FXa se liga ao cofator FVa, que por si 

só realiza feedback positivo desta reação, gerando um complexo com atividade 

enzimática conhecida como pro-trombinase. Este complexo converte a protrombina 

a sua forma enzimática, trombina. A trombina age sobre o fibrinogênio para gerar o 

monômero de fibrina, que rapidamente se polimeriza para formar o coágulo de 

fibrina (HOFFMAN et al., 2005). 

 

7.1.2. Via extrínseca 

 

A via extrínseca inclui também cofatores protéicos e enzimas. Esta via é 

iniciada pela formação de um complexo entre o fator tecidual (FT) na superfície das 

células e FVIIa que está localizado fora do sistema vascular. O FT é uma 

glicoproteína de membrana de 45 kDa, que funciona como receptor para o FVII. O 

FT não é normalmente expresso em células em contato direto com o sangue (tais 

como células endoteliais e leucócitos), mas apresenta expressão constitutiva em 

fibroblastos subjacentes ao endotélio vascular (WILCOX et al., 1989 (VAN et 

al.,1990; FRANCO et al., 2000; COLMAN et al., 2001b). 

Quando uma lesão no endotélio permite que FVII entre em contato com FT, o 

FT ativa, de forma não proteolítica, FVII em FVIIa. O mecanismo da conversão inicial 

do zimogênio FVII para FVIIa ainda está em discussão, mas é mais provável que 

esta ação aconteça devido a uma ativação autocatalítica, e não por um efeito do FT 

(HOFFMAN; MONROE, 2005). Esta ligação de FVIIa a FT forma um complexo 

enzimático que ativa FX, gerando FXa. O complexo FVIIa/FT, semelhante em função 

ao complexo tenase, converte FX em sua forma ativa (FXa), que se liga ao cofator 

FV, e é ligado na superfície da membrana na presença de íons cálcio para gerar o 

complexo pro-trombinase. O complexo pro-trombinase converte pro-trombina em 

trombina, que por sua vez converte o fibrinogênio em fibrina gerando o coágulo de 

fibrina (HOFFMAN et al., 2005). 
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7.1.3. Via final comum 

 

A via comum começa com a ativação de FX na via intrínseca, na via 

extrínseca, ou em ambas. FXa, proveniente tanto da via intrínseca como da 

extrínseca, é a primeira protease da via comum. FXa, na presença de FV, íons 

cálcio e fosfolipídios, converte a pro-trombina em sua forma ativa, a trombina 

(HARMENING, 2002). A principal ação da trombina é catalisar a proteólise do 

fibrinogênio, uma proteína solúvel no plasma, em monômeros de fibrina, que ainda 

permanecem solúveis. Os monômeros de fibrina, em seguida, polimerizam para 

formar um gel de polímeros de fibrina que prendem as hemácias. A trombina 

também ativa FXIII, que é convertido em FXIIIa e medeia a ligação covalente 

cruzada de polímeros de fibrina para formar uma malha, chamada fibrina estável, 

que é menos solúvel do que os polímeros de fibrina (BORON; BOULPAEP, 2005). A 

trombina pode catalisar a formação de nova trombina a partir da protrombina e pode 

catalisar a formação dos cofatores FVa e FVIIIa, resultando em uma amplificação 

eficaz da coagulação (HARMENING, 2002). 

 

7.2. Fibrinólise 

 

A fibrinólise pode ser definida como a degradação da fibrina, mediada pela 

plasmina. O sistema fibrinolítico é composto por diversas proteínas (proteases 

serínicas e inibidores), que regulam a geração de plasmina, uma enzima ativa, 

produzida a partir de uma pro-enzima inativa (plasminogênio), que tem por função 

degradar a fibrina e ativar metaloproteases de matriz extracelular (COLLEN, 1999). 

São conhecidos dois ativadores fisiológicos do plasminogênio: o ativador do 

plasminogênio do tipo tecidual (t-PA - tissue-type plasminogen activator) e o ativador 

do plasminogênio do tipo uroquinase (u-PA - urokinase-type plasminogen activator) 

(Figura 6). Os dois, como dito anteriormente, têm alta especificidade de ligação com 

seu substrato (plasminogênio) e promovem a hidrólise de uma única ligação 

peptídica (Arg560-Val561), que resulta na formação de uma protease serínica ativa, 

a plasmina (FRANCO, 2001; JENNEWEIN et al., 2011).  
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Figura 6 - Representação esquemática do sistema fibrinolítico. A figura esquematiza a 
ativação e inibição da síntese da plasmina, a partir da sua proenzima (plasminogênio) e sua 
ação sobre a fibrina. (PAI-1) inibidor de ativadores de plasminogênio, (t-PA) ativador de 
plasminogênio tipo tecidual, (u-PA) ativador de plasminogênio tipo uroquinase, (α2-AP) α2- 
antiplasmina e (PDF) produtos de degradação de fibrina.  
Fonte: FRANCO, 2001. 

 

 

7.3. Principais proteínas envolvidas nos processos de coagulação e fibrinólise 

 

7.3.1. Fibrinogênio 

 

O fibrinogênio é uma glicoproteína trimérica de 340 kDa sintetizada no fígado 

presente em altas concentrações no plasma (1,5 a 3 g/L). O complexo protéico 

consiste em dois conjuntos de três cadeias polipeptídicas nomeadas Aα, Bβ e γ, 

unidas por pontes dissulfeto. As 6 cadeias polipeptídicas unem-se pelas suas 

sequências N-terminais convergindo num glóbulo central, o domínio “E”. As 

sequências C-terminais das cadeias Bβ e γ se estendem, externamente, para formar 

dois domínios distais “D” (Figura 7) (MOSESSON, 2005). 

O fibrinogênio é o substrato final na formação do coágulo sanguíneo. Após 

hidrólise pela trombina, são liberados os fibrinopeptídeos A e B que expõem os seus 

sítios de polimerização. Os monômeros de fibrina polimerizam-se pela ligação dos 

sítios de polimerização expostos aos sítios de ligação complementares no domínio 

D, formando as protofibrilas. Finalmente, a trombina catalisa a ativação do fator XIII 
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em XIIIa e estabiliza o coágulo de fibrina ligando as moléculas de fibrina através de 

ligações peptídicas entre as cadeias γ (MOSESSON, 2005; LORD, 2007). 

 

7.3.2. Trombina 

 

A trombina é uma enzima chave na coagulação sanguínea. É uma protease 

serínica pertencente a família da quimotripsina, liberada por proteólise da 

protrombina (estado inativo da trombina, produzida no fígado). É uma protease de 

39 kDa homóloga a tripsina, quimotripsina, elastase, dentre outras, porém, ao 

contrario da tripsina, que hidrolisa ligações peptídicas após resíduos de arginina e 

lisina, a trombina hidrolisa especificamente as ligações Arg-Gly próximas a 

sequencia N-terminal das cadeias Aα e Bβ do fibrinogênio, liberando os 

fibrinopeptídeos A (FPA - Aα1-16) e B (FPB - Bβ1-15) (Figura 7) (SCHERAGA, 2004; 

JENNEWEIN et al., 2011). 

 

7.3.3. Plasmina 

 

A plasmina é uma protease serínica de aproximadamente 70 kDa, sintetizada 

através da hidrólise do plasminogênio, a forma inativa da plasmina, produzido no 

fígado. A hidrólise do plasminogênio pode ser ativada através do ativador do 

plasminogênio tipo tecidual (tPA) ou tipo uroquinase (uPA). Os dois ativadores têm 

alta especificidade de ligação com seu substrato (plasminogênio) e promovem a 

hidrólise de uma única ligação peptídica (Arg560-Val561). A plasmina ativada 

hidrolisa o coágulo de fibrina em diferentes sítios de clivagem, liberando fragmentos 

X, Y, D-dímeros, D, E, Bβ15-42 e fragmentos menores principalmente derivados da 

cadeia α (Figura 7) (FRANCO, 2001; JENNEWEIN et al., 2011). 

Embora a plasmina degrade não somente a fibrina, mas, também, o 

fibrinogênio, o fator V e o fator VIII, em condições fisiológicas, a fibrinólise ocorre 

como um processo altamente específico para a fibrina, portanto de ativação 

localizada e restrita, e não sistêmica, cumprindo, assim, sua função de remover o 
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excesso de fibrina do tecido intravascular de modo equilibrado (FRANCO, 2001; 

JENNEWEIN et al., 2011). 

Os inibidores da fibrinólise são membros da superfamília de proteínas 

designadas serpinas (inibidores de proteases serínicas). A inibição do sistema 

fibrinolítico ocorre em nível dos ativadores do plasminogênio mediante ação de 

inibidores específicos (PAIs - plasminogen activator inhibitors), cujo principal 

representante é o PAI-1, e diretamente sobre a plasmina, função inibitória exercida 

pela α2-antiplasmina (Figura 6) (FRANCO, 2001).  

 

7.4. Função das plaquetas na coagulação 

 

Como discutido anteriormente, a hemostasia primária é acionada em resposta 

a lesão da parede vascular e exposição do sangue ao tecido subendotelial. Várias 

interações coordenadas entre os componentes do tecido, as proteínas do plasma e 

os receptores de plaquetas levam a vedação inicial da parede do vaso danificado 

(DAHBACK, 2005; SADLER, 2005). 

As plaquetas são células especializadas do sangue que desempenham um 

papel central nos processos fisiológicos de hemostasia. A formação do tampão 

plaquetário primário é temporal e espacialmente coordenado com a ativação do 

sistema de coagulação do sangue. Através do processo de adesão e agregação, 

mediada pelo fator de Von Willebrand (FVW) e fibrinogênio, as plaquetas formam 

uma oclusão da área injuriada, ou coágulo (DAHBACK, 2005; SADLER, 2005). Após 

os danos a parede vascular, as plaquetas sofrem uma série de eventos tais como a 

adesão, agregação, liberação do conteúdo do grânulo e alterações morfológicas que 

levam a formação do tampão plaquetário. A adesividade plaquetária primária é 

dependente da interação entre plaquetas e FVW, uma grande proteína plasmática 

multimérica composta por vários monômeros com ligações dissulfeto. O FVW sofre 

processamento proteolítico no plasma, mediado por uma metaloprotease 

denominada ADAMTS 13, gerando multímeros de todos os tamanhos e com 

eficiências funcionais diferentes. Os multímeros maiores são mais eficientes na 

adesão de plaquetas. O FVW medeia a adesividade plaquetária, servindo como uma 
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ponte entre o tecido e as plaquetas, ligando ambos ao colágeno exposto em locais 

de lesão vascular e a glicoproteica de membrana plaquetária Ib- VIX (DAHBACK, 

2005; SADLER, 2005). 

 

 

 

 

Figura 7 - Hidrólise do fibrinogênio pela trombina e digestão da fibrina pela plasmina. O 
esquema mostra o mecanismo de ação e os produtos de hidrólise resultantes da clivagem 
do fibrinogênio pela trombina e da fibrina pela plasmina. 
Adaptado de JENNEWEIN et al. (2011). 
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I - INTRODUÇÃO 

 

Foi visto no capítulo anterior que fluidos laticíferos têm sido reconhecidos 

como uma interessante fonte de enzimas proteolíticas, sendo a protease de látex 

mais estudada é a papaína, extraída da casca do mamão (Carica papaya, família 

Caricaceae). Essa protease foi primeiramente isolada em 1879 e foi a primeira a ter 

sua estrutura molecular desvendada, servindo como referência para as outras 

proteases de látex purificadas posteriormente (FEIJOO-SIOTA; VILLA, 2011). 

Desde então, outras enzimas proteolíticas têm sido descritas em fluidos 

laticíferos de distintas plantas, tais como, Ervatamia coronaria, Funastarium 

clausum, Carica candamarcencis, Plumeria rubra e Cryptostegia grandiflora 

(NALLAMSETTY et al., 2003; MORCELLE et al., 2004; TEIXEIRA et al., 2008; 

FREITAS et al., 2010).  

Duas espécies estreitamente relacionadas pertencentes à família 

Apocynaceae – Calotropis gigantea e Calotropis procera – têm sido relatadas 

possuir enzimas proteolíticas em seus látices (ABRAHAM et al., 1979; FREITAS et 

al., 2007). Essa última tem recebido atenção especial por estar introduzida na 

medicina popular da Índia, e em menor grau, no Brasil. Além disso, diversos relatos 

científicos confirmam diferentes propriedades farmacológicas do látex de C. procera 

contra doenças inflamatórias, por exemplo, cancro, artrite e sepse (KUMAR et al., 

2011; FREITAS et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2012).  

A atividade proteolítica endógena do látex de C. procera é eficazmente 

aumentada por ativador tiol específico (DTT) e inibida por inibidores tiol específicos, 

tais como E-64 e IAA (ácido iodoacético), enquanto outros inibidores de proteases 

altamente especificíficos (leupetina, PMSF, EDTA e EGTA) que inibem a atividade 

proteolítica de proteases serínicas e metaloproteases, respectivamente, não 

reduzem a atividade proteolítica desse látex (FREITAS et al., 2007). Dessa forma, 
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atribui-se a grande atividade proteolítica presente no látex de C. procera à proteases 

do tipo cisteínicas.  

Os estudos pioneiros de Dubay e Jagannadham descreveram a primeira 

protease cisteína purificada a partir do látex de C. procera (DUBAY e 

JAGANNADHAM, 2003). A enzima foi denominada de proceraína, e exibe alta 

estabilidade sob uma ampla faixa de pH e temperatura. Estes autores também 

sugeriram que, pelo menos, quatro enzimas proteolíticas estavam presentes no látex 

de C. procera.  

Mais recentemente, uma segunda protease cisteínica foi purificada a partir 

desse látex. Nomeada de proceraína B, a enzima apresentou características 

distintas da proceraína (SINGH et al., 2010).  

Nossos estudos recentes têm investigado a mistura de proteases de C. 

procera e têm testado suas potenciais atividades em diversos processos biológicos, 

tais como a defesa da planta e propriedades farmacológicas (SOUZA et al., 2011; 

RAMOS et al., 2012).  

Dentro desse contexto, o presente trabalho relata a purificação de três 

diferentes proteases cisteínicas pertencentes ao látex de C. procera que são 

distintas da proceraína e proceraína B. Estas novas proteases, aqui denominadas de 

CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 (que significam Calotropis procera cisteine protease 1, 2 

e 3, respectivamente) foram parcialmente caracterizadas em termos de atividade 

enzimática, propriedades bioquímicas e estruturais e atividade biológica. 
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II - OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente capítulo foi identificar e purificar proteases 

cisteínicas presentes no látex de Calotropis procera, bem como, caracterizar 

parcialmente sua atividade proteolítica e seus aspectos bioquímicos e estruturais. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Fracionar o látex para obtenção de amostras ricas em proteínas; 

2. Submeter a fração proteica do látex a métodos cromatográficos até a 

obtenção de proteínas, com atividade proteolítica, puras; 

3. Caracterizar e identificar as proteases isoladas do látex através de 

eletroforeses e análise de dados de sequenciamento obtidos por 

espectrometria de massas e sequenciamento N-terminal;  

4. Determinar aspectos bioquímicos (massa molecular) e estruturais (estrutura 

primária e secundária) das proteases purificadas;  

5. Caracterizar a atividade enzimática das proteases utilizando ensaios 

colorimétricos e zimogramas;  

6. Avaliar alterações na estrutura terciária das proteases frente a variações de 

pH, temperatura e agente redutor por meio de ensaios espectroscópicos de 

dicroísmo circular. 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

III - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MATERIAIS 

 

1. Reagentes 

 

Azocaseína, N-benzoil-arginina-naftilamida (BANA), benzoil-arginina-

nitroanilida (BApNA), trans-epoxisuccinil-leucil-amido-3-metil-butano (E-64), fenil-

metil-sulfonil-fluor (PMSF), 4-(dimetilamino)-cinamaldeído (DMACA), coomassie 

brilliant blue R-250 e R-350, pepstatina, marcadores de massa molecular, persulfato 

de amônio e membranas de diálise cut off  8 kDa foram obtidos de Sigma ou Sigma-

Aldrich Co., USA.  

Acrilamida, ácido tricloro-acético (TCA), ditiotreitol (DTT), dodecil sulfato de 

sódio (SDS) e ácido etileno-diamino-tetra-acético (EDTA), foram obtidos da 

Amersham Bioscience, USA. Azul de bromofenol foi obtido da Acros Organics, USA. 

Albumina sérica bovina (BSA) foi obtida da INLAB, Brasil. Triton X-100 e tween 20 

foram obtidos da USB Corporation, USA. 

Os demais reagentes, como ácidos, bases, soluções salinas e tampões foram 

preparados a partir de reagentes de grau analítico. 
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2. Material vegetal 

 

O látex utilizado neste estudo foi coletado de espécimes de Calotropis procera 

encontradas naturalmente em estradas e áreas litorâneas da cidade de Fortaleza e 

regiões metropolitanas. 

A espécie C. procera foi identificada pelo Professor Edson de Paula Nunes, 

taxonomista do Herbário Prisco Bezerra da Universidade Federal do Ceará, onde 

uma exsicata foi registrada e depositada sob o número 32663. 

 

MÉTODOS 

 

1. Purificação 

 

1.1. Coleta do látex 

 

Coletas em campo, com o objetivo de obter o material vegetal alvo deste 

estudo – o látex de C. procera – foram realizadas mensalmente, sempre no período 

da manhã, momento em que a coleta do látex é favorecida. Segundo observações 

de rotina, à medida que se aproxima o pico solar, a liberação de látex pela planta é 

diminuída.  

O látex foi extraído das plantas por meio da quebra do ápice caulinar, de  

onde o fluido exsudado foi coletado em tubos do tipo Falcon contendo um volume de 

água destilada para finalizar uma proporção de 1:2 (v/v). Este procedimento é 

normalmente adotado com o intuito de diminuir o processo natural de coagulação 

que o látex sofre ao entrar em contato com o ar. Esse processo leva à formação de 

flocos de borracha, os quais podem aprisionar proteínas solúveis. 

É importante ressaltar que a coleta não causa danos irreversíveis às plantas. 

Os ápices caulinares se regeneram e as plantas retomam o seu desenvolvimento. 
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1.2. Tratamento do látex para obtenção da fração proteica 

 

No laboratório, o látex coletado em água foi imediatamente submetido à 

centrifugação a 5000 x g por 10 minutos, a 4 °C. Este procedimento inicial propiciou 

a precipitação parcial da parte insolúvel do látex, os polímeros de isopreno, que 

formam a borracha. O sobrenadante foi dialisado exaustivamente contra água 

destilada por 72 horas (3 vezes ao dia), a 4 °C em membranas com cut off de 8 kDa. 

O material resultante foi centrifugado sob as mesmas condições e o novo 

sobrenadante obtido, uma fração livre de borracha, sais, metabólitos secundários e 

rica em proteínas solúveis, foi denominada de proteínas do látex (LP). 

 

1.3. Cromatografias 

 

As proteínas do látex (LP) foram submetidas a cromatografias de troca iônica 

em coluna de High Perfomance.. LP (80 mg em 8 mL de tampão acetato de sódio 50 

mM pH 5,0) foi aplicado à coluna previamente equilibrada com o mesmo tampão de 

diluição. Esse procedimento originou três frações protéicas distintas, sendo a 

primeira composta por proteínas que não se ligaram à matriz (LP-PI) e as duas 

outras recuperadas por aumento da força iônica do meio usando soluções contendo 

o tampão de equilíbrio acrescidas de NaCl a 0,2 M (LP-PII) e 0,3 M (LP-PIII), 

respectivamente. Todas as frações foram dialisadas em água destilada, liofilizadas e 

estocadas para utilização posterior.  

A fração que apresentou maior atividade proteolítica, LP-PII foi o material de 

partida para a purificação das proteases de C. procera. Este material foi submetido a 

novas cromatografias de troca iônica em uma nova coluna: Resource® -S 

(Amersham Biosciences, Brazil). As corridas foram monitoradas automaticamente 

por um sistema de alto desempenho FPLC - Fast Protein Liquid Chromatography 

(AKTA TM Purifier – GE Helthcare). Isso garantiu a alta reprodutibilidade de corridas 

cromatográficas sucessivas. Essa etapa cromatográfica foi realizada no Laboratório 

de Desenvolvimento de Fármacos da Universidade de Fortaleza (Unifor), que 

disponibilizou o sistema FPLC. 
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Foram aplicados 3 mg/mL de LP-PII nessa coluna, por cromatografia. A 

amostra foi dissolvida em tampão fosfato (PBS) 0,02 M pH 6,0. As proteínas que 

interagiram com a matriz foram eluídas com um gradiente crescente de NaCl de zero 

até a concentração final de 1 M. Três frações protéicas, parcialmente sobrepostos, 

apresentando atividade proteolítica foram obtidas. A contaminação cruzada foi 

eliminada através do recolhimento de apenas os picos principais de absorção e re-

aplicação sucessivamente de cada um desses picos na coluna, sob as mesmas 

condições. A Figura 1 mostra o esquema geral dos passos de purificação das novas 

proteases de C. Procera. 

As proteínas purificadas, nomeadas de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 foram 

alvos de análises bioquímicas e biológicas na tentativa de descrever suas principais 

características e propriedades. 

 

2. Caracterização bioquímica 

 

2.1. Dosagem de proteínas 

 

O método de Bradford (1976) foi utilizado para determinar a quantidade de 

proteína empregada em todas as etapas experimentais, bem como para monitorar 

os passos da purificação. Albumina sérica bovina foi utilizada como padrão na curva 

de calibração. 
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Figura 1 - Esquema geral dos passos de purificação das três novas proteases cisteínicas 
isoladas de látex de Calotropis procera. 
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2.2. Eletroforese unidimensional 

 

Todos os passos da purificação das proteases foram monitorados por 

eletroforeses em géis de poliacrilamida a 12,5 e 15%. Os géis foram preparados em 

placas de dimensões: 12x11x0,02 centímetros, de acordo com a metodologia 

descrita por Laemmli (1970). As proteases (1 mg/mL) foram dissolvidas em tampão 

de amostra tris-HCl 625 mM pH 6,8, contendo 1% de SDS e glicerol, sob condições 

nativas ou de redução (na presença de β-mercaptoetanol 5 mM). Uma quantidade 

igual de cada proteína (20 ug) foi colocada em cada poço do gel. A corrida 

eletroforética se deu a 20 mA e 120 V, a 25 °C. Após a corrida, as proteases foram 

coradas com coomassie brilhante blue coloidal (G-250), numa solução preparada 

com água, ácido acético e metanol (5:1:4, V/V/V). O perfil das proteínas foi 

observado após a lavagem do gel com a mesma solução sem o corante. 

 

2.3. Determinação da sequência N-terminal 

 

As sequências de aminoácidos NH2-terminais das proteases foram 

determinada pelo método de degradação de Edman utilizando um sequenciador 

automático de proteínas (Shimadzu, modelo PPSQ-23A). As amostras foram 

separadas por eletroforese e foram eletrotransferidas, utilizando um sistema Semi-

dry Transfer Unit (Amersham Biosciences), para membranas de PVDF (GE 

Healthcare). A eletrotransferência foi conduzida a 100 mA por 1 hora, a 25 °C. Logo 

após, as membranas foram coradas com uma solução Ponceau S, em seguida 

lavadas com água ultra pura para visualização das bandas proteicas. As bandas 

contendo as proteínas foram recortadas das membranas e submetidas ao 

sequenciamento automático.  

As sequências N-terminais obtidas foram comparadas com outras sequências 

de proteases no banco de dados NCBI (National Center for Biotechnology 

Information), utilizando o programa protein BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi). 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi
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2.4. Espectrometria de massas 

 

Os espectros de massas (ESI Q-TOF) das proteases nativas do látex foram 

obtidos em espectrômetro de massas SYNAPT HDMS TM (Waters, Manchester, UK) 

acoplado a um sistema NanoACQUITY UPLC. Para tanto, as amostras foram 

diluídas em água contendo ácido fórmico 0,1% numa concentração final de 200 ng. 

Cinco microlitros foram retirados desta solução para a realização de uma 

cromatografia de fase reversa, utilizando um gradiente de 5 a 80% (v/v) de 

acetonitrila em 0,1% de ácido fórmico (v:v), com um fluxo de 600 nL/min, usando 

uma coluna nanoACQUITY UPLC C18 BEH (1,7 mm, 100 mm × 10 cm). O espectro 

deconvoluído foi obtido usando uma técnica de máxima entropia (MaxEnt). Para a 

obtenção dos dados de massa molecular das proteases, estas foram quimicamente 

reduzidas com DTT 10 mM, alquiladas com iodoacetamida 10 mM e 

enzimaticamente digeridas com tripsina em uma razão de 1:100 (w/w) 

enzima:proteína. 

 

3. Caracterização enzimática 

 

As proteases de C. procera, CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3, foram avaliadas 

quantitativamente quanto a sua capacidade de hidrolisar substratos específicos 

(BANA, BApNA) e inespecíficos (azocaseína), na presença ou ausência de ativador 

de proteases cisteínicas, o DTT (age redutor de pontes dissulfeto das moléculas 

protéicas).  

Suas atividades proteolíticas foram testadas frente a diversos valores de pH e 

temperatura, assim como na presença de inibidores específicos. Os ensaios 

colorimétricos foram realizados com as proteases na concentração de 1 mg/mL, 

seguindo protocolos rotineiramente utilizados no laboratório (FREITAS et al., 2007). 

A fração proteica do látex (LP) e o pico II (LP-PII) da cromatografia de troca iônica 

também foram usados nos testes para fins de comparação. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata, juntamente com grupos controle (branco). As atividades 

proteolíticas também foram visualizadas através de zimogramas. 
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Os dados dos ensaios colorimétricos foram expressos em Unidades de 

Atividade por g de proteína (UA/gP), uma vez que a quantidade de proteína 

utilizada nos ensaios era determinada pela reação de Bradford. Uma unidade de 

atividade foi definida como a quantidade de enzima que aumenta a absorbância em 

0,01.  

 

3.1. Atividade proteolítica usando azocaseína como substrato 

 

A atividade proteolítica das proteases foi inicialmente avaliada sobre a 

azocaseína, uma proteína facilmente clivada por qualquer tipo de protease. Em 

tubos eppendorfs, 20 µL das amostras, diluídas em tampão fosfato de sódio (PBS) 

50 mM pH 6,0, foram misturadas com 40 µL de DTT 3 mM. O volume de tampão 

PBS adicionado ao sistema (240 µL) foi calculado de forma a se obter um volume de 

solução final de 300 µL. Após 10 minutos, 200 µL de azocaseína 1% foram 

adicionados à solução. A mistura reacional foi incubada a 37 °C, em banho-Maria, 

por uma hora. A reação foi parada com a adição de 500 µL de TCA (ácido 

tricloroacético) 20%. As amostras foram, então, centrifugadas a 10.000 x g por 10 

minutos e o sobrenadante separado foi alcalinizado com 500 µL de NaOH 2 M. 

Grupos controle foram feitos com os mesmos reagentes, diferindo, no entanto, na 

ordem de adição do substrato, que só foi introduzido quando as reações foram 

paradas. Esse procedimento garante que não há reação bioquímica no controle 

negativo. As leituras espectrofotométricas dos produtos da reação foram realizadas 

a 440 nm (XAVIER-FILHO; CAMPOS, 1989). 

 

3.2. Atividade proteolítica usando BANA como substrato 

 

A atividade proteolítica do tipo cisteínica das proteases de C. procera foi 

confirmada pelos ensaios proteolíticos utilizando BANA (N-benzoil-arginina-

naftilamida) como substrato, que é altamente específico para este tipo de protease. 

As amostras (20 µL), em 260 µL de tampão PBS 50 mM pH 6,0, foram pré-
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incubadas com DTT (40 µL) por 10 minutos. Logo após, foram adicionados 200 µL 

de BANA 1 mM e as soluções foram incubadas a 37 °C por 30 minutos. A reação foi 

parada com a adição de 500 µL de solução de HCl 2% em etanol (P.A.) e 500 µL de 

DMACA (4-(dimetilamino)-cinamaldeído) 0,06% em etanol. Após 40 minutos, os 

resultados colorimétricos foram mensurados por absorbância a 540 nm (ABE et al., 

1992). 

 

3.3. Atividade proteolítica usando BApNA como substrato 

 

O benzoil-arginina-p-nitroanilida (BApNA) é um substrato específico para 

proteinases serínicas. Para verificar se este tipo de atividade é desempenhada pelas 

proteases purificadas, as amostras foram testadas nas mesmas condições descritas 

anteriormente. O ensaio foi realizado na ausência de DTT, dessa forma, utilizando 

380 µL de tampão e  20 µL de cada amostra. Em seguida, foram adicionados 110 µL 

de HCl 1,25 mM e, depois de incubados por 10 minutos a 37 ºC, foram 

acrescentados 200 µL de BApNA 1,25 mM. Após nova incubação de 37 ºC por 10 

minutos a reação foi parada pela adição de 120 µL de ácido acético 30%. As leituras 

espectrofotométricas foram realizadas a 405 nm (GOMES et al., 2005). 

 

3.4. Atividade proteolítica frente a inibidores específicos 

 

Para elucidar a natureza mecanicística da ação proteolítica de CpCP-1, 

CpCP-2 e CpCP-3, testes proteolíticos foram realizados com as amostras na 

presença de inibidores específicos para cada tipo de protease. Vinte microlitros de 

cada protease foram pré-incubados por 30 minutos, a 25 °C, com 20 µL de cada um 

dos seguintes inibidores: PMSF 5 mM – inibidor de proteases serínicas; E-64 0,18 

mM e IAA 0,1 M – inibidores de proteases cisteínicas; EDTA 10 mM – inibidor de 

metaloproteinases e pepstatina 10 mM – inibidor de proteases aspárticas. Os 

ensaios seguiram-se, então, como descrito no item 3.1, sob as mesmas condições 

experimentais. 
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3.5. Estabilidade das proteases frente a variações de pH e temperatura 

 

A atividade proteolítica de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 foi avaliada em 

condições de diferentes valores de pH e temperatura. Para o primeiro parâmetro, 

ensaios proteolíticos foram realizados com os seguintes tampões: glicina-HCl pH 

2,5; acetato de sódio pH 4,0 e 5,0; fosfato de sódio pH 6,0 e 7,0; tris-HCl pH 8,0 e 

9,0 e glicina pH 10,0, todos na concentração de 50 mM. Para avaliar o segundo 

parâmetro, as amostras foram previamente expostas à temperaturas de 30, 45, 60, 

75 e 90 ºC, por 15 e 30 minutos, antes de serem submetidas aos ensaios 

enzimáticos. Os testes proteolíticos foram realizados utilizando azocaseína como 

substrato, conforme descrito no item 3.1. 

 

3.6. Zimograma para proteases 

 

A detecção de atividade proteolítica por zimografia foi realizada após a 

separação das proteases em gel de poliacrilamida 12,5%, adicionado de gelatina 

0,1% (Macedo et al., 2004). Após a eletroforese, os géis foram imersos em solução 

de triton X-100 2,5%, sendo suavemente agitados por 30 minutos, a temperatura 

ambiente. Esse procedimento elimina os traços de SDS e permite a reorganização 

das proteínas. Os géis foram, então, incubados em tampão acetato de sódio 50 mM 

pH 5,0, contendo DTT 3 mM, durante 1 hora a 37 ºC. Os géis foram corados com 

uma solução contendo coomassie brilliant blue R-250 0,2%, metanol 40% e ácido 

acético 10%, seguido de tratamento com a mesma solução sem o corante. A 

atividade enzimática foi visualizada como bandas transparentes nos géis. 
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4. Caracterização estrutural 

 

4.1. Espectro de Dicroísmo Circular  

 

Ensaios de Dicroísmo Circular (CD) foram realizados para se obter dados 

sobre a estrutura secundária das novas proteases. Todas as medidas de CD foram 

realizadas em espectropolarímetro Jasco, modelo J-815 (Jasco Corporation, Tóquio, 

Japão), em cubetas cilíndricas de quartzo com caminho óptico de 0,1 cm. As 

amostras foram solubilizadas em tampão tris 20 mM pH 8,0, na concentração 0,3 

mg/mL. Os espectros nativos foram observados no intervalo de 195-250 nm, sob N2 

constante, e recuperados empregando-se médias de 8 varreduras. Além disso, as 

contribuições dos tampões obtidos sob condições idênticas foram subtraídas e todos 

os espectros foram corrigidos a fim de eliminar qualquer ruído. Já os espectros 

nativos near foram observados no intervalo de 250-350 nm. 

Os espectros originais foram tratados com Filtro de Fourier, preservando as 

bandas típicas de cada espectro e, em todos os casos, os espectros foram 

transformados em elipticidade molar ([θ]). 

A estimativa dos elementos da estrutura secundária foi feita pela análise dos 

espectros de desconvolução usando o pacote CDPro, software CONTILL 

(SREERAMA; WOODY, 2000). 

 

4.1.1. Estabilidade térmica das proteases  

 

A estabilidade térmica das proteases também foi avaliada por meio dessa 

técnica. As proteases CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 foram solubilizadas em tampão 

Tris 20 mM pH 8,0, na concentração 0,3 mg/mL e foram submetidas, por 5 minutos, 

a diferentes temperaturas, entre 25 e 90 ºC, com intervalos de 5 ºC. Logo após o 

gradiente, as amostras foram aquecidas a 100 °C por 5 minutos e lidas novamente. 

Por fim as amostras foram postas na geladeira e após 24 horas foram lidas 

novamente para observar se houve refolding (reorganização da estrutura molecular). 
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4.1.2. Estabilidade das proteases em diferentes pH  

 

Para observar possíveis mudanças conformacionais induzidas pelo pH do 

meio, soluções concentradas das proteases foram diluídas para a concentração de 

0,3 mg/mL nos seguintes tampões: glicina HCl pH 3,0; acetato de sódio pH 5,0; 

fosfato de sódio pH 7,0 e tris pH 9,0, todos na concentração de 20 mM, e incubadas 

overnight antes das medidas. 

 

4.1.3. Influência do DTT na estrutura conformacional das proteases  

 

O possível envolvimento das ligações dissulfeto na estabilidade estrutural de 

cada protease foi investigado avaliando-se a influência do agente redutor DTT 

(ditiotreitol) sobre as mesmas. Para tanto, as amostras foram incubadas com DTT 15 

mM no escuro, em chapa aquecedora, por 3 horas antes de terem seus espectros 

de CD analisados no espectropolarímetro. 

 

4.2. Espectro de Fluorescência 

 

Para os ensaios de fluorescência foram utilizadas cubetas de quartzo com 

caminho óptico de 1 cm e as medidas foram feitas no fluorímetro ISSK2 

Multifrequency Phase Fluorimeter. As proteases foram solubilizadas em tampão tris 

20 mM pH 8,0 na concentração 0,1 mg/mL e foram excitadas em 280 e 295 nm. 

Com a finalidade de avaliar o espectro de emissão de fluorescência nativo, as 

amostras foram monitoradas no intervalo de 290 a 450 nm. 

Além disso, os espectros de emissão de fluorescência também foram 

monitorados quando as proteínas foram aquecidas, na condição de refolding e na 

presença de DTT, com excitação em 280 e 295 nm. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Purificação e caracterização bioquímica das novas proteases de Calotropis 

procera 

 

Novas proteínas com atividade proteolítica foram isoladas do látex de C. 

procera utilizando uma metodologia relativamente simples: centrifugação e diálise e 

apenas dois passos cromatográficos. A partir da fração proteica do látex (LP) foi 

possível isolar proteínas com atividade proteolítica em matriz de carboximetil, 

através de cromatografias de troca iônica em coluna de CM-Sepharose, a pH 5,0. 

Dos três picos obtidos, os picos retidos – LP-PII e LP-PIII – apresentaram atividade 

proteolítica e foram eluídos pelo aumento da força iônica pelo acréscimo de 0,2 e 0,3 

M de NaCl, respectivamente (Figura 2).  

Cromatografias de troca iônica tem sido rotineiramente empregadas na 

purificação de diversas proteases de látex vegetal (MORCELE et al., 2004; 

LIGGIERI et al., 2004; 2009; FONSECA et al., 2010; OLIVER-SALVADOR et al., 

2011; TORRES et al., 2012). No isolamento da proceraína e da proceraína B a partir 

do látex de C. procera, a cromatografia de troca iônica em coluna de CM-Sepharose 

também foi utilizada como primeira opção cromatográfica para separação de 

proteínas com atividade proteolítica, utilizando pH 4,0 e 4,5, respectivamente, e 

gradiente iônico de NaCl de 0 a 0,8 M (DUBAY; JAGANNADHAM, 2003; SINGH et 

al., 2010). Dessa forma, fica exposto que, a exploração das propriedades iônicas 

das proteínas de látex vegetal é uma boa alternativa para o isolamento de proteínas 

básicas com propriedades enzimáticas.  
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       A                             B  

 

 

 

 

 

 

           

 

Figura 2 - (A) Perfil cromatográfico da fração proteica do látex de Calotropis procera 
submetida à cromatografia de troca iônica em coluna de CM-Sepharose fast flow a pH 5,0. 
Os picos retidos foram eluídos com 0,1 e 0,3 M de NaCl em tampão acetato de sódio 50 
mM, respectivamente. (B) Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) das proteínas de C. 
procera e dos picos obtidos da cromatografia. Legenda: MW - marcadores de massa 
molecular [fosforilase B (97,0); albumina sérica bovina (66,0); ovalbumina (45,0); anidrase 
carbônica (30,0); inibidor de tripsina (20,1); alfa-lactoalbumina (14,4)]; 1 – fração proteica 
(LP); 2 – LP-PI; 3 – LP-PII e 4 – LP-PIII. Foram aplicados 20 µL das frações em cada poço, 
a partir de soluções de 1 mg/mL. 
 
 
 

O passo seguinte para o isolamento das proteases aqui descritas foi a 

aplicação das proteínas do pico LP-PII (que apresentou maior atividade proteolítica) 

a uma nova cromatografia de troca iônica, agora em matriz  Resource S, aclopada 

em sistema de cromatogrofia líquida de alto desempenho (AKTA). As proteínas 

foram separadas usando um gradiente crescente de NaCl de 0 a 1 M, sugerindo 

diferentes propriedades físico-químicas entre elas. As proteínas foram apenas 

parcialmente separadas e uma região de sobreposição foi observada entre os perfis 

de eluição (ver inserção da Figura 3). Para separar essas proteínas, foram 

recolhidas apenas as frações correspondentes ao topo de cada pico, e estas foram 

repassadas na cromatografia sob as mesmas condições. Como resultado, obtivemos 

as três proteínas purificadas, CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3, todas capazes de 

hidrolisar os substratos aqui testados.  
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Figura 3 - Perfil de eluição das proteases isoladas do látex de Calotropis procera em 
cromatografia de troca iônica Resource S. As proteínas (1 mg/mL dissolvidas em tampão 
PBS 20 mM pH 6,0) foram individualmente re-cromatografadas sobre as mesmas condições 
experimentais. Fluxo: 1 mL/minuto. A linha picotada mostra o gradiente salino. A figura de 
segundo plano inserida no gráfico corresponde ao perfil cromatográfico inicial obtido na 
primeira tentativa de separação das proteases da fração proteolítica total.  

 

 

Um segundo passo cromatográfico também foi requerido para o isolamento 

das primeiras proteases de C.procera. A proceraína foi purificada através de 

cromatografias em SP-Sepharose, a pH 4,0, a partir do primeiro pico retido, assim 

como CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3. A proceraína B foi purificada a partir do segundo 

pico retido, em cromatografias de exclusão molecular S-300 (DUBAY; 

JAGANNADHAM, 2003; SINGH et al., 2010). 

De posse das proteínas purificadas, o passo seguinte foi a determinação de 

suas massas moleculares para comprovar que se tratavam de proteínas diferentes. 

Os picos cromatográficos correspondentes a cada protease foram diretamente 

dissolvidos em solução de ácido fórmico 0,1% e analisados através de infusão direta 

no espectrômetro de massas do tipo ESI Q-TOF. Os espectros de massas de cada 

uma das proteases estão apresentados na figura 4. 

CpCP-3 

CpCP-2 

CpCP-1 
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Figura 4 - Espectros de massa das três proteases purificadas do látex de Calotropis 
procera. O maior pico nos gráficos corresponde à massa molecular de cada protease: (A) 
CpCP-1: 26,213 Da; (B) CpCP-2: 26,133 Da e (C) CpCP-3: 25,086 Da. 

 

 

Como representado na Figura 3, as proteases exibiram diferentes perfis de 

eluição, de acordo com o gradiente crescente de sal. Estas diferenças foram 

investigadas e relatadas na Tabela 1. CpCP-1 e CpCP-2 exibiram espectros de 

massa similar (26,213 e 26,133 Da, respectivamente), sugerindo que elas podem 

resultar de processamento pós-traducional. No entanto, CpCP-3, que foi eluida, 

exibiu consistentemente distinta massa molecular (25,086 Da). A massa molecular 

da papaína é 23,406 Da (AMRI e MAMBOYA, 2012). Proceraína e proceraína B 

apresentaram massa molecular aparente de 28,8 e 25,7 kDa, respectivamente 

(DUBAY e JAGANNADHAM, 2003; SINGH et al., 2010). É importante observar que 

as massas moleculares das proteases correspondem com as de outras proteases 

cisteínicas de plantas, que estão numa faixa de 20-35 kDa (TURK et al., 1998). 

 

C 
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Pico Protease Tempo de 

eluição (min) 

Concentração 

de sal (mM)* 

Rendimento 

(%) 

Massa molecular 

(MS ESI-QTOF) 

1 CpCP-1 13,16 21,40 22,3 26,213 

2 CpCP-2 14,06 24,50 28,7 26,133 

3 CpCP-3 14,60 26,30 20,4 25,086 

 
Tabela 1 - Comparação entre os perfis de eluição das três proteases purificadas do látex de 
Calotropis procera. * Concentração de NaCl necessária para eluir a proteína da coluna. 

 

Estas proteases apresentaram padrões distintos em eletroforese quando 

examinadas sob condições nativas ou redutoras (Figura 5), o que sugere a presença 

de ligações dissulfeto para estabilização da sua conformação tridimensional. Foi 

observado a presença de bandas duplas nas raias correspondentes a cada 

protease. Isso não significa que elas não estejam purificadas. De acordo com o 

gráfico cromatográfico mostrado na figura 3 observa-se que o perfil de eluição das 

proteases é muito próximo, havendo sobreposições. No perfil eletroforético as 

bandas duplas observadas registram essas sobreposições, ou seja, a presença das 

proteases adjacentes a cada pico.  

A análise dessa sequência obtida no banco de dados NCBI revelou identidade 

com outras proteases cisteínicas vegetais, inclusive com a proceraína (Tabela 2). 

Foi observado 88% de identidade com uma protease cisteínica papain-like de 

Sandersonia aurantiaca e 7 resíduos de aminoácidos na posição 6 a 13 foram 

altamente conservados em todas as sequencias pesquisadas. 
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Figura 5 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (15%) das proteases purificadas do látex de 
Calotropis procera (CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3) sobre condições nativas (esquerda) e 
desnaturantes (na presença de 2-mercaptoethanol 1%) (direita). Foram aplicados 10 µg de 
proteína em cada poço. Legenda: 1 - CpCP-1; 2 - CpCP-2 e 3 - CpCP-3. MW - marcadores 
de massa molecular [fosforilase B (97,0); albumina sérica bovina (66,0); ovalbumina (45,0); 
anidrase carbônica (30,0); inibidor de tripsina (20,1); alfa-lactoalbumina (14,4)]. 
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Tabela 2 - Alinhamento da sequência de aminoácidos N-terminal das novas proteases cisteínicas de C. procera com outras relacionadas. 

 
 

Identificação Espécie Sequência alinhada* ID (NCBI) Identidade 
% 

E-value 

 
Protease Cisteínica  
(Deste estudo) 
 
 

 
Calotropis 

procera 
 

 
 

  1FPVPCSVDWREKGALVPIKNQGRCGSCWAFH31 

 
 
 

     1BLPNSVDWRQKGVVFH16 
 
 
 

           146SIDWREKGAVVAVKNQGRCGSCWAF170 
 

 
 
 

            44SVDWREKGAVVPIKDQGGCGSCWAF68 
 

 
 
          139SVDWREKGAVAPVKNQGQCGSCWAF163 
 
 
 
 

          142SVDWREKGAVAPVKNQGQCGSCWAF166 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Protease Cisteínica 
(Proceraína B) 
 
 

Calotropis 
procera 

 

- 8/13 
 (62%) 

2e
-06

 

Protease Cisteínica 
 
 
 

Zingiber 
officinale 

gb|AAW34
136.1| 

21/25 
(84%) 

2e
-17

  

Protease Cisteínica 
Tipo Papaína 
 

Sandersonia 
aurantiaca 

gb|AAD28
476.1|  

22/25 
(88%) 

3e
-16

 

Oryzaína Precursor  
Putativo da cadeia 
beta 

Oryza punctata gblAAA-
33983  

21/25 
(84%) 

6e
-17

  

Protease Cisteínica 
Precursor 1 

Zea mays gb|ACG38
442.1| 

21/25 
(84%) 

6e
-17

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/4731372?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=0D8Z6RJN016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/4731372?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=0D8Z6RJN016
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2. Caracterização enzimática de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 

 

Desde os primeiros estudos com as proteínas do látex de C. procera ficou 

evidenciada a presença de proteases nesse fluido, tanto por ensaios colorimétricos 

quanto por zimogramas (RAMOS et al., 2006; RAMOS et al., 2007; RAMOS et al., 

2010; PEREIRA et al., 2010) Desde que a atividade proteolítica foi detectada na 

fração LP, ela tem sido testada e caracterizada (FREITAS et al., 2007).  

No presente estudo, essa atividade foi investigada até a purificação das 

proteínas responsáveis, e agora, uma caracterização enzimática parcial foi realizada 

na tentativa de elucidar características de seu mecanismo de ação e esclarecer a 

identidade dessas proteínas, gerando conhecimento útil a respeito da descoberta de 

novas proteases em fluido laticífero. 

As proteases purificadas, CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3, foram testadas quanto 

a capacidade de hidrolizar azocaseína, BANA e BapNA, sendo os dois últimos 

substratos específicos para ação de proteases cisteínicas e serínicas, 

respectivamente. As proteases digeriram azocaseína e BANA, tendo sua atividade 

aumentada na presença de DTT (Tabela 3). Uma das principais características de 

proteases citeínicas é a ativação de sua atividade por agentes tiol redutores, como o 

DTT (AMRI; MAMBOYA, 2012). Este fato, juntamente com a capacidade de digerir 

BANA, corroboram com a hipótese de que as proteases em questão são do tipo 

cisteínicas.  

A atividade proteolítica específica de CpCP-1 foi sempre maior que CpCP-2 e 

-3. Quando o substrato foi BANA, a atividade de CpCP-1 (1,77 UA/µg Proteína) foi  o 

dobro das outras (0,90 e 1,24 UA/µg Proteína, respectivamente). Quando o 

substrato foi BApNA, que é eficientemente processado por proteases serínicas, 

nenhuma atividade proteolítica foi observada para nenhuma das proteases, mesmo 

numa concentração 4 vezes maior (dados não mostrados).  

Vale a pena observar que cada uma das proteases purificadas exibiu 

atividade proteolítica menor quando comparadas com a sua mistura em LP-PII e LP 

(Tabela 3). Tal fenômeno foi comentado por Singh e colaboradores (2010). A 
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presença de múltiplas proteases em LP e também em LP-PII subestima a sua 

atividade individual evitando comparações confiáveis.  

 

 

Proteína 

                Atividade proteolítica (UA/µg Proteína) 

Azocazeína Azocaseína+DTT BANA+DTT BApNA 

LP 

LP-PII 

CpCP-1 

0,003 ± 0,002 

0,002 ± 0,001 

0,004 ± 0,001 

2,75 ± 0,002 

2,11 ± 0,001 

2,55 ± 0,002 

1,90 ± 0,001 

1,61 ± 0,002 

1,77 ± 0,000 

0,002 ± 0,002 

0,001 ± 0,002 

0,002 ± 0,001 

CpCP-2 0,002 ± 0,001 2,09 ± 0,003 0,90 ± 0,002 0,003 ± 0,000 

CpCP-3 0,004 ± 0,000 2,22 ± 0,002 1,24 ± 0,003 0,002 ± 0,001 

 
Tabela 3 - Atividade proteolítica da fração (LP), pico cromatográfico (LP-PII) e proteínas 
purificadas (CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3) do látex de Calotropis procera em diferentes 
substratos. Foram utilizados nos ensaios 20 µL (1 mg/mL) das amostras. 

 

 

As três proteases, virtualmente, perderam sua atividade enzimática quando 

misturadas com E-64 ou IAA, inibidores de proteases cisteínicas, enquanto que 

PMSF, EDTA e pepstatina não reduziram a proteólise (Tabela 4). Estes resultados 

sugerem fortemente que as novas proteases apresentam propriedades comuns às 

proteases do tipo cisteínas.  

 

Proteína 

 

Inibição da atividade proteolítica (%) 

E-64 IAA PMSF EDTA Pepstatina A 

CpCP-1 97,45 96,80 3,78 3,67 0,70 

CpCP-2 99,50 98,24 2,90 0,75 1,25 

CpCP-3 98,91 97,31 2,08 3,26 2,56 

 

Tabela 4 - Inibição da atividade proteolítica de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 por inibidores 
sintéticos. Foram utilizados nos ensaios 20 µL (1 mg/mL) das amostras. 
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As novas proteases mostraram-se estáveis em uma moderada faixa de pH 

(5,0 a 8,0), com o máximo de atividade em pH 6,0, bem semelhante à proceraína B 

(6,5 a 8,5). CpCP-1 exibiu perfil semelhante em comparação com CpCP-2 e CpCP-

3, (Figura 6A). Proceraína exibiu atividade ótima em pH de 7,0 a 9,0 (DUBAY e 

JAGANNADHAM, 2003; SINGH et al., 2010).  

O tratamento térmico de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 na faixa de 30 a 60 C, 

por um período de exposição de 30 minutos, não alterou significativamente a sua 

atividade (Figura 6C). A atividade ótima para as três enzimas foi em 45 ºC. Assim, à 

semelhança de proceraína e proceraína B, as novas proteases do látex de C. 

procera são proteínas altamente estáveis. A estabilidade de proteases frente a 

variações de pH e temperatura é uma característica bastante desejável na indústria 

alimentícia e farmacêutica, principalmente quando a temperatura ótima da protease 

é maior do que a temperatura do corpo humano. Dessa maneira, a atividade 

proteolítica exógena indesejável em organismos não alvos é evitada (AMRI e 

MAMBOYA, 2012).  

Ao analisar a atividade das proteases através de zimograma observa-se que 

a atividade proteolítica (caracterizada pela presença de bandas claras no gel escuro) 

(Figura 7) corresponde às bandas referentes às proteases. É interessante observar, 

pela intensidade das bandas claras no gel da direita que, mesmo através de um 

método qualitativo como este, foi possível evidenciar a maior atividade proteolítica 

de CpCP-1 em relação à CpCP-2 e CpCP-3. 

Apesar das sutis diferenças aqui apresentadas entre as novas proteases, o 

sequenciamento por Degradação de Edman revelou que CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 

têm sequências N-terminal idênticas, composta por 30 aminoácidos 

(FPVPCSVDWREKGALVPIKNQGRCGSCWAF). Suas características bioquímicas 

de massa molecular, sequência N-terminal, pH e temperatura ótimos mostram que 

são distintas da proceraína e proceraína B, mas ao mesmo tempo, apontam 

semelhanças comuns ao grupo das proteases cisteínicas do tipo papaína, quando 

comparadas à papaína (AMRI e MAMBOYA, 2012) (Tabela 5). 
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Figura 6 - Atividades proteolíticas de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 em diferentes valores de 
pH (A) e aquecidas em diferentes temperaturas por 15 (B) ou 30 minutos (C), usando 
azocaseína e BANA como substrato, respectivamente. Foram utilizados nos ensaios 20 µL 
(1 mg/mL) das amostras.  
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Figura 7 - Perfil proteico (esquerda) e atividade proteolítica (direita) das proteínas do látex 
de Calotropis procera visualizadas através de eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) 
e zimograma, respectivamente. Legenda: MW - marcadores de massa molecular; 1 - LP; 2 - 
LP-PII; 3 - CpCP-1; 4 - CpCP-2 e 5 - CpCP-3. Foram aplicados 20 µg das amostras em cada 
poço. 
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Tabela 5 - Comparação das características bioquímicas gerais das novas proteases cisteínicas do látex Calotropis procera com proceraína e 
proceraína B. 

 

 

Enzima Massa 
molecular 

pH ótimo Temperatura 
ótima (ºC) 

Sequência N-terminal  Referência 

CpCP-1 26,213 Da 
(MS) 

6,0 30-45  
 
FPVPCSVDWREKGALVPIKNQGRCGSCWAF 

 
 
Este estudo CpCP-2 26,133 Da 

(MS) 
6,0 30-45 

CpCP-3 25,086 Da 
(MS) 

6,0 30-60 

Proceraína 28,8 kDa 
(PAGE) 

6,5 - 8,5 55-60 Bloqueada Dubey e 
Jagannadham, (2003) 

Proceraína 
B 

25,7 kDa 
(PAGE) 

7,5 - 9,0 40-60 BLPNSVDWRQKGVVFH Sing et al (2010), 
Sing e Dubey (2011) 
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A Tabela 5 sumarizou um conjunto de dados das novas proteinases 

cisteínicas isoladas ou purificadas neste estudo em comparação com as proteases 

já conhecidas do látex de C. procera. As novas proteases foram purificadas a partir 

da mesma fração que a proceraína. No entanto, a proceraína possui a sequência de 

aminoácidos N-terminal bloqueada, enquanto que a sequência obtida neste trabalho 

permitiu determinar os primeiros 30 resíduos de aminoácidos das novas proteases. 

Além disso, elas também diferem da proceraína em suas massas moleculares, vale 

ressaltar que foram utilizados métodos de diferentes sensibilidades. 

Atualmente, informações disponíveis sobre a distribuição genômica de 

proteases cisteínicas de plantas são limitadas. Com base no banco de dados 

MEROPS (merops.sanger.as.uk), um estudo de análise comparativa utilizando 

genes que codificam proteases cisteínicas de dois genomas sequenciados de 

dicotiledôneas (Arabidopsis thaliana e Populus trichocarpa) sugerem uma origem 

multigênica para proteinases cisteínicas (GARCIA-LORENZO et al., 2006). Trinta e 

oito e 44 genes de proteinases cisteínicas foram descritos, respectivamente, para 

estas espécies.  

Pelo menos, quatro proteinases cisteínicas foram reconhecidas no látex de 

Carica papaya. Estas enzimas partilham características estruturais e enzimáticas 

estreitamente relacionadas e são consideradas isoformas (AZARKAN et al., 2003). 

No entanto, diferenças importantes podem ser destacadas entre as múltiplas 

isoformas das enzimas do látex de Carica papaya, tais como a massa molecular, o 

número de ligações dissulfeto e processamento pós-traducional, que produz 

sequências diferentes. Quanto ao látex de C. procera é provável que haja uma 

situação semelhante. As novas proteases aqui relatadas são provavelmente 

isoformas segregadas por pequenas diferenças nas sequências de aminoácidos, 

que podem ser consequências de processamento pós-traducional final. No entanto, 

os eventos adicionais, tais como o número de resíduos de cisteína e pontes 

dissulfeto, o estado de glicosilação e a sequência primária são dados importantes 

para identificar corretamente cada isoforma.  

Por outro lado, estas novas proteases podem ser consideradas distintas da 

proceraína e proceraína B e estas últimas são também consideradas proteínas 

diferentes. Assim, este conjunto de resultados (os publicados anteriormente e os 

reportados nesta tese) suportam uma origem multigênica também para as proteases 
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cisteínicas do látex de C. procera. No entanto, somente uma análise genômica 

poderá confirmar esta hipótese. 

 

3. Estudos espectroscópicos de Dicroísmo Circular de CpCP-1, CpCP-2 e 

CpCP-3 

 

Após a determinação das principais características bioquímicas e enzimáticas 

de CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 e o estudo comparativo dessas proteínas com outras 

proteases cisteínicas de látex, uma análise mais aprofundada foi realizada com o 

intuito de conhecer as características estruturais das proteases purificadas do látex 

de Calotropis procera. Nesse sentido, foram utilizadas abordagens espectroscópicas 

de dicroísmo circular e espectroscopia de fluorescência para estudar dados da 

estrutura secundária e as modificações nesses padrões quando ocorrem variações 

de pH, temperatura e presença de agente redutor. 

O dicroísmo circular (CD) é uma técnica precisa muito útil para determinação 

de parâmetros estruturais. Essa técnica se baseia na absorção da luz, circularmente 

polarizada, por cromóforos que possuem quiralidade intrínseca ou são colocados em 

ambientes quirais. As proteínas possuem vários cromóforos que podem dar origem a 

sinais de CD. Na região do UV distante (180-240 nm) os espectros de CD dão 

informações sobre o conteúdo de estrutura secundária em relação à presença de α-

hélices e folhas-β. Os espectros de CD na região do UV próximo (260-320 nm) são 

utilizados para análises das cadeias laterais dos aminoácidos aromáticos e, 

portanto, fornecem informações sobre a estrutura terciária de proteínas (KELLY; 

PRICE, 2000 SILVA, 2011). Essa técnica possibilita o estudo da estrutura da 

molécula na condição em que ela exerce sua atividade biológica. 

Os espectros de CD das novas proteases, na região de UV próximo e 

distante, sugerem que elas partilham caracteristicas estruturais semelhantes (Figura 

8). O mínimo de absorção no comprimento de onda 221 nm é característico de 

proteínas com alto percentual de folhas-β (Figura 8A). A este respeito, as novas 

proteases se assemelham a proceraína, que foi descrita possuir alto percentual de 
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folhas-β (DUBEY; JAGANNADHAM, 2003). As diferenças de estimativa do 

percentual de α-hélices e folhas-β das proteases podem ser vistas na tabela 6.  
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Figura 8 - Espectros de CD na região de UV distante (A) e UV próximo (B) das proteases 
cisteínicas de Calotropis procera. P4, P5 e P6 correspondem a CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3, 
respectivamente. Os espectros sugerem similaridades nas estruturas secundárias e 
terciárias das três proteases. (C) Espectros de CD das três proteases nativas e na presença 
de DTT, sugerindo forte dependência de pontes dissulfeto na estabilidade conformacional 
das proteínas. 

 

 

Tabela 6 - Diferenças de estimativa de elementos da estrutura secundária das novas 

proteases cisteínicas do látex Calotropis procera  

Protease α-hélice Volta β- Folha- β Ordem 
aleatória 

CpCP-1 19,9 % 20,6 % 26,5 % 33,0 % 

CpCP-2 17,3 % 20,5 % 28,8 % 33,4 % 

CpCP-3 15,1 % 21,3 %  30,2 % 33,4 %  

As análises dos resultados de CD foram feitas com o programa CONTILL. 

 

 

C 
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CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 tiveram sua estrutura conformacional 

completamente modificada quando tratadas com 15 mM do agente redutor DTT 

antes da análise de CD (Figura 8C). Deve-se recordar que estas proteínas exibiram 

aumento de sua atividade proteolítica na presença de 3 mM DTT (Tabela 2). No 

entanto, em concentrações mais elevadas, tais como acima de 10 mM, o DTT pode 

reduzir as pontes dissulfeto das proteínas. Portanto, fica claro que as proteases 

cisteínicas aqui relatadas são estabilizadas por ligações dissulfeto.  

Proteases cisteínicas geralmente são estabilizadas através de ligações 

dissulfeto envolvendo resíduos de cisteína (EDWIN e JAGANNADHAM, 2000). 

Proceraína e proceraína B foram estimadas possuir 7 e 9 resíduos de cisteína, 

envolvidos em 3 e 4 ligações dissulfeto, respectivamente (DUBAY et al., SINGH et 

al., 2003). 

O efeito da variação do pH na estrutura das proteases foi avaliado. Como 

pode ser visto na Figura 9, as estruturas das proteases apresentaram leves 

modificações nos diferentes intervalos de pH utilizados. Esses resultados sugerem 

que as estruturas destas enzimas são moderadamente estáveis frente a variações 

de pH. CpCP-2 foi a enzima que apresentou maior estabilidade (Figura 9B). 

O efeito da variação da temperatura também foi avaliado. Para tanto, as 

enzimas foram incubadas a temperaturas 25 a 100 °C por 5 minutos antes das 

leituras. A figura 10 mostra que as proteases mantiveram-se estáveis até 90 °C, 

mostrando perda de estrutura apenas a 100 °C. Porém, não foram capazes de 

restabelecer suas estruturas desnaturadas a 100 ºC depois de 24 horas de repouso. 
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Figura 9 - Efeito da variação do pH na estrutura secundária das proteases cisteínicas de 
Calotropis procera monitorado por CD. P4, P5 e P6 correspondem a CpCP-1 (A), CpCP-2 
(B) e CpCP-3 (C), respectivamente. As proteases (0,3 mg/mL) foram incubadas em cada um 
dos tampões: glicina HCl pH 3,0; acetato de sódio pH 5,0; fosfato de sódio pH 7,0 e tris pH 
9,0, todos na concentração de 20 mM, e incubadas overnight antes das medidas. 
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Figura 10 - Efeito da variação da temperatura na estrutura secundária das proteases 
cisteínicas de Calotropis procera monitorado por CD. P4, P5 e P6 correspondem a CpCP-1 
(A), CpCP-2 (B) e CpCP-3 (C), respectivamente. As proteases (0,3 mg/mL) foram 
submetidas a temperaturas de 25-100 ºC por 5 minutos antes das medidas. Após 24 horas 
foram realizadas novas leituras das proteases aquecidas a 100 ºC para verificar se houve 
renaturação . 

 

 

Possíveis modificações na estrutura das proteases quando submetidas a 

desnaturação por aquecimento (100 ºC) e pela presença do agente redutor (DTT) 

foram avaliadas por fluorescência. Primeiramente, as amostras foram excitadas a 

280 nm e depois a 295 nm. Os dados de fluorescência mostraram-se similares para 

as três proteases, contudo alterações mais pronunciadas  foram observadas quando 

as proteínas foram excitadas a 295 nm (Figura 11).  
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Figura 11 - Espectros de fluorescência das proteases cisteínicas de Calotropis procera 
excitadas a 280 e 295 nm. P4, P5 e P6 correspondem a CpCP-1 (A), CpCP-2 (B) e CpCP-3 
(B), respectivamente. Mudanças estruturais das três proteases na presença de agentes 
desnaturantes (aquecimento a 100 ºC ou DTT) foram registradas quando as amostras foram 
excitadas a 280 nm (A’, B’ e C’) e 290 nm (A’’, B’’ e C’’). 
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V- CONCLUSÃO 

 

Uma mistura de proteases cisteínicas estreitamente relacionadas foram 

encontradas no látex da planta pertencente a Família Apocynaceae Calotropis 

procera. A atividade enzimática e as características moleculares destas proteínas 

foram parcialmente caracterizadas através de estudos bioquímicos e 

espectroscópicos. Embora as proteínas tenham exibido algumas características 

distintivas, estas proteases partilham semelhanças importantes, por isso, propõe-se 

que se trata de produtos de uma família multigênica. Esta hipótese será validada 

pela análise molecular dos genes envolvidos. Esta estratégia está sendo explorada 

em estudos paralelos.  

O papel que estas enzimas desempenham no látex continua a ser estudada 

por nosso grupo de pesquisa. Souza e colaboradores (2011) sugeriram que a 

atividade proteolítica das enzimas de C. procera pode estar envolvida na defesa de 

plantas contra fitopatógenos. Ramos e colaboradores (2012) e Viana e 

colaboradores (2013) têm investigado a participação dessas proteases no processo 

de coagulação plasmática e proteção contra os efeitos na septicemia em animais 

infectados por bactéria letal. Dessa forma, as enzimas recém-identificadas são 

ferramentas em potencial para aplicações biotecnológicas. 
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Capítulo III 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A planta Calotropis procera é um arbusto perene que cresce 

indiscriminadamente em praticamente qualquer tipo de solo. É muito comum 

encontrá-la à beira de estradas e rodovias e, muitas vezes, sua presença passa 

despercebida diante dos olhos da maioria da população, que não conhece suas 

propriedades e características peculiares.   

Essa espécie, na verdade, têm recebido atenção especial na Índia, e em 

menor extensão, no Brasil, por causa de seu uso na medicina tradicional. Estudos 

prévios têm confirmado que o látex de C. procera possui várias propriedades 

farmacológicas que podem ser usadas no tratamento de desordens inflamatórias tais 

como, artrites, câncer e sepse (FREITAS et al., 2012; KUMAR et al., 2011; 

OLIVEIRA et al., 2010; OLIVEIRA et al, 2012). 

Nossos estudos têm demonstrado, ainda, que a fração proteica do látex de C. 

procera é capaz de induzir a coagulação plasmática através da ativação do 

fibrinogênio (RAMOS et al., 2012). Esses dados, somados aos descritos na 

literatura, confirmam que proteínas laticíferas podem exercer efeito pró-coagulante, 

e que essa ação é desempenhada por proteases (RICHTER et al., 2002; 

SHIVAPRASAD et al., 2009a; RAJESH et al., 2007; RAMOS et al., 2012; VIANA et 

al., 2013).  

Além desses efeitos, e dos processos fisiológicos nos quais estão envolvidas, 

o possível papel desempenhado por proteases laticíferas na defesa da planta têm 

sido recentemente revisto e demonstrado (KONNO et al., 2004; KONNO, 2011). Em 

estudos paralelos, nós investigamos a participação das proteínas laticíferas de C. 

procera em diferentes processos biológicos envolvidos na defesa vegetal (PEREIRA 

et al., 2010; RAMOS et al., 2010; FREITAS et al., 2011). Souza e colaboradores 
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(2011) evidenciaram a presença de forte atividade antifúngica na fração proteica do 

látex de C. procera. 

O capitulo II desta tese relatou a purificação e caracterização bioquímica e 

enzimática de três novas proteases cisteínicas encontradas no látex de C. procera, a 

partir da fração proteica que desempenha as atividades relatadas acima. No 

presente capítulo, foram descritos alguns aspectos que evidenciaram a participação 

das proteases cisteínicas purificadas do látex de C. procera, sobre a homeostase 

sanguínea, bem como, sua participação na ação antifúngica das proteínas do látex 

observada nos estudos anteriores.  
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II - OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente capítulo foi avaliar a participação das três 

proteases cisteínicas purificadas do látex de Calotropis procera nos processos 

biológicos de atividade antifúngica e coagulação plasmática, previamente 

observados na fração proteica do látex. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Avaliar a ação das proteases sobre o crescimento dos fungos fitopatogênicos 

Neurospora sp. e Colletotrichum gloeosporioides em meio líquido e 

determinar a IC50; 

2. Avaliar a ação das proteases  sobre a germinação dos esporos dos fungos 

mencionados; 

3. Avaliar a atividade pró-coagulante in vitro das proteases sobre plasma 

humano citratado; 

4. Avaliar se o efeito coagulante das proteases é exercido sobre a cascata 

intrínseca ou extrínseca da coagulação através de ensaios de Tempo de 

tromboplastina parcial ativada e Tempo de pró-trombina;  

5. Avaliar a atividade de hidrólise do fibrinogênio pelas proteases para 

determinar um provável sítio de ação, através ensaios de difusão em gel de 

ágarose e por espectrofotometria; 

6. Caracterizar o padrão de hidrólise do fibrinogênio pelas proteases de forma 

dose e tempo-dependente através de SDS-PAGE; 

7. Avaliar a capacidade das proteases de hidrolisar o coágulo de fibrina 

utilizando metodologia de SDS-PAGE; 
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III - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MATERIAIS 

 

1. Reagentes 

 

Os meios de cultura Agar Sabouraud Dextrose (SDA) e Yeast Peptone 

Dextrose (YPD) foram obtidos da DIFCO e Himedia, respectivamente.  

Fibrinogênio humano, trombina (E.C. 3.4.21.5), tripsina (E.C. 3.4.21.4), 

papaína (E.C. 3.4.22.2), trans-epoxisuccinil-leucil-amido-3-metil-butano (E-64), acido 

tileno-diamino-tetra-acético (EDTA), fenil-metil-sulfonil-fluor (PMSF), pepstatina, 

ureia, agarose, persulfato de amônio, membrana de diálise com poro de exclusão de 

8.000 Da foram obtidos de Sigma-Aldrich Co. (São Paulo, Brasil). Ditiotreitol (DTT), 

Dodecil sulfato de sódio (SDS), e marcadores de massa molecular foram obtidos da 

GE Healthcare Brasil. Os demais reagentes foram de grau analítico e obtidos de 

diferentes fornecedores. 

 

2. Material biológico 

 

2.1. Fungos 

 

Os fungos fitopatogênicos, Neurospora sp., e Colletotrichum gloeosporioides, 

foram obtidos da micoteca mantida pelos Laboratórios de Proteínas Vegetais de 
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Defesa e de Toxinas Vegetais, ambos do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular da Universidade Federal do Ceará, Brasil. 

 

2.2. Sangue humano 

 

Amostras de sangue humano saudável foram obtidas a partir do Centro de 

Hematologia e Hemoterapia do Ceara, cujos exames hematológicos deram resultado 

não reagente para os seguintes parâmetros: sorologia para chagas; pesquisa de 

anticorpos anti-HBC (IgG + IgM); pesquisa de anticorpos anti-HCV; pesquisa de 

antígeno ‘s’ hepatite B; pesquisa de AG HIV P24 e anticorpos anti-HIV1, anti-HIV1 

grupo O e anti-HIV2; pesquisa de anticorpos HTLV I/II e sorologia para sífilis. O 

sangue foi coletado em tubos padronizados contendo citrato trisódico 0,11 M numa 

razão de 9:1 (v/v). Após a coleta, esse material foi centrifugado a 500 x g, por 15 

minutos a 20 ºC, obtendo-se, desta forma, o plasma. Este procedimento foi repetido 

imediatamente antes dos ensaios com o objetivo de usar amostras frescas. 

 

MÉTODOS 

 

1. Ensaios biológicos 

 

1.1. Cultivo dos Fungos 

 

O cultivo dos fungos foi realizado em 25 mL de Sabouraud Dextrose Agar 

(SDA) estéril, distribuídos em placas de Petri (100 x 15 mm), mantidos em câmara 

de germinação do tipo B.O.D., a 27 ± 2 ºC, umidade de 70% e fotoperíodo de 12 

horas. O meio de cultura foi constituído de 65 g de SDA dissolvido em 1 litro de água 

destilada e autoclavado por 20 minutos, a 120 ºC. Os fungos foram renovados 

mensalmente através da transferência de pellets de uma placa contendo os fungos 
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para outra placa contendo apenas meio de cultura SDA. Todos os procedimentos 

foram realizados em câmara de fluxo laminar contendo chama de fogo. 

 

1.2. Obtenção da Suspensão de Esporos 

 

A obtenção das suspensões de esporos foi realizada segundo Melo e 

colaboradores (2005). Após os fungos terem tomado todo diâmetro da placa de 

Petri, cerca de 15 dias após o repique de cultura fresca, essas foram abertas em 

capela de fluxo laminar e 10 mL de água destilada foram adicionados aos meios de 

culturas contendo os respectivos fungos. Com auxilio de uma alça de Drigalski 

(previamente flambada), movimentos suaves na superfície do micélio foram 

realizados para a liberação dos esporos. As suspensões obtidas foram filtradas em 

malhas finas de nylon estéreis para a retirada das hifas remanescentes. O filtrado 

resultante foi denominado de suspensão padrão de esporos. Para a realização dos 

ensaios de inibição de crescimento e da germinação de esporos, as suspensões 

contendo os esporos foram ajustadas para uma concentração de 2 x 105 

esporos/mL. Os esporos foram contados com o auxílio de uma câmara de Neubauer 

em microscópio óptico (Olimpus System Microscope BX 60). 

 

1.3. Ensaio de inibição do crescimento fúngico em meio líquido e determinação da 

IC50 

 

 Os ensaios de inibição do crescimento foram realizados conforme a 

metodologia descrita por Broekaert e colaboradores (1990). Os ensaios foram 

desenvolvidos em placas de microtitulação de poliestireno de fundo chato (estéreis) 

de 96 poços. Cada poço continha 10 μL de uma suspensão de esporos (2x105 

esporos/mL) e 90 μL de meio YPD (Yeast Peptone Dextrose). Após 16 horas na 

ausência de luz, a 27 ºC, 100 μL das proteases (1 mg/mL) foram adicionados. Os 

controles negativos e positivos para inibição do crescimento foram tampão acetato 

de sódio 50 mM, pH 5,0, e peróxido de hidrogênio 200 mM, respectivamente. Todas 
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as amostras foram filtradas em membranas de 0,22 μm. O crescimento fúngico foi 

monitorado através de leituras de absorbância a 620 nm, em intervalos de 12 ou 24 

horas, até um total de 48 ou 72 horas, em leitor de ELISA (Biotrak II Plate Reader, 

Amersham Biosciences).  

As concentrações proteicas capazes de reduzir em 50% o crescimento 

fúngico em relação ao controle (acetato de sódio 50 mM, pH 5,0), após 48 horas de 

ensaio, foram representadas como IC50. Os valores foram representados em 

micrograma de proteína por mililitro, a partir de três ensaios realizados 

independentemente. 

 

1.4. Ensaio de inibição da germinação de esporos  

 

O efeito das proteases sobre a germinação dos esporos foi avaliado de 

acordo com o método descrito por Ji e Kúc (1996), adaptado para uso de placas de 

polietileno reticuladas. Uma alíquota de 10 µL da suspensão de esporos (2,0 x 105 

esporos/mL) foi incubada com 10 µL das proteases (1 mg/mL, pré-incubadas com 

DTT 1 mM). Como controles foram utilizados tampão acetato de sódio 50 mM, pH 

5,0 estéril e peróxido de hidrogênio 200 mM. As placas de germinação foram 

mantidas a 27 ºC, por 24 horas, na ausência de luz, conservando a umidade do local 

por meio de um papel de filtro embebido de água. Decorrido o tempo de germinação, 

o material foi visualizado em microscópio óptico (Olimpus System Microscope BX 

60). Foram considerados germinados os esporos que apresentaram tubo 

germinativo de, ao menos, duas vezes o seu comprimento.  
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2. Ensaios de coagulação plasmática 

 

2.1. Atividade coagulante 

 

2.1.1 Tempo de coagulação plasmática 

 

A atividade coagulante foi determinada de acordo com o procedimento 

descrito por Condrea e colaboradores (1983). Sangue humano fresco, coletado em 

citrato trisódico 0,11 M (9:1, v/v), foi centrifugado a 500 x g por 15 minutos a 20 ºC e 

do sobrenadante obteve-se o plasma. Diferentes concentrações das proteases, de 5 

a 80 µg, preparadas em 30 µL de tampão Tris-HCl 10 mM pH 7,5 (tampão tris) pré-

aquecido a 37 ºC, na presença de DTT 3 mM, foram primeiramente incubadas com 

300 µL de plasma citratado por 1 minuto a 37 ºC. A formação do coágulo foi induzida 

pela adição de 30 µL de CaCl2 0,25 M. O tempo necessário para a formação de 

coágulo visível foi registrado a partir do momento da adição de CaCl2. A fração 

proteica do látex LP e sua subfração cromatográfica LP-PII foram ensaiadas nas 

mesmas condições como controles positivos. O controle negativo foi ensaiado sem a 

adição da fonte enzimática. Os testes foram realizados em triplicata. 

 

Para avaliar se o efeito coagulante das proteases é exercido sobre a cascata 

intrínseca ou extrínseca da coagulação, os ensaios de Tempo de tromboplastina 

parcial ativada e Tempo de pró-trombina foram realizados.  

 

2.1.2. Tempo de tromblopastina parcial ativada  

 

Este ensaio foi realizado de acordo com as especificações do fabricante. 

Plasma humano (100 μL) foi adicionado a 40 μL de proteases (10-80 μg) preparadas 

em tampão tris, na presença de DTT 3 mM, previamente incubadas com 100 μL do 
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reagente TTPA (Kit CLOT, Bios Diagnóstica). A solução foi aquecida por 3 minutos a 

37 ºC. Depois do período de incubação, 100 μL de CaCl2 25 mM (Kit CLOT, Bios 

Diagnóstica) foi adicionado à solução e o tempo de coagulação foi registrado com o 

auxílio de um coagulômetro (modelo DRAKE, QUICK-TIMER). Tampão tris foi usado 

como controle negativo e LP e LP-PII foram ensaiados nas mesmas condições como 

controles positivos.  

 

2.1.3. Tempo de pró-trombina 

 

Este ensaio também foi realizado de acordo com as instruções do fabricante. 

Inicialmente, 100 μL de plasma humano foram incubados com 40 μL de proteases 

(10-80 μg) preparadas em tampão tris, na presença de DTT 3 mM, por 4 minutos a 

37 ºC. Após este período, 100 μL do reagente TP (Kit CLOT, Bios Diagnóstica) foi 

adicionado à solução pré-incubada. O tempo de coagulação foi registrado em um 

coagulômetro (modelo DRAKE, QUICK-TIMER). Tampão tris serviu como controle 

negativo e LP e LP-PII serviram como controle positivo, ensaiados nas mesmas 

condições.  

 

2.2. Atividade fibrinogenolítica 

 

Para determinar um provável sitio de ação das proteases na cascata de 

coagulação, a atividade fibrinogenolítica foi investigada através de ensaios de 

polimerização do fibrinogênio por difusão em ágar e análise da formação e hidrólise 

do coágulo de fibrina por espectrofotometria e SDS-PAGE. 
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2.2.1. Ensaio de polimerização do fibrinogênio em gel de agarose 

 

O ensaio foi realizado através da modificação do método de Joo e 

colaboradores (2002). Foram adicionados 3 mL de agarose 1,2% aquecida a 50 ºC a 

3 mL de fibrinogênio humano 0,4% (v/v) dissolvido em tampão tris também a 50 ºC. 

A mistura fibrinogênio-agarose foi transferida para uma placa de Petri para 

solidificar, por 1 h a 25 ºC. Poços de cerca de 3 mm de diâmetro foram feitos sobre o 

gel formado, nos quais foram aplicados 40 μL de tampão tris contendo 4 µg das 

proteases, na presença de DTT 3mM. A reação se desenvolveu em temperatura 

ambiente por 24 h. Após este período de incubação, o diâmetro de turbidez dos 

halos, formados em torno dos poços devido à hidrólise do fibrinogênio, foi medido. 

LP (40 µg) e LP-PII (40 µg) foram utilizadas como controle positivo e o tampão tris 

isoladamente serviu como controle negativo. 

 

2.2.2. Reação de formação do coágulo de fibrina examinada por espectrofotometria 

 

O ensaio foi realizado de acordo com o método de Shivaprasad e 

colaboradores (2009a). A formação do coágulo de fibrina pelas proteases foram 

conduzidos pela medida da absorbância a 540 nm em espectrofotômetro. Foram 

preparados 500 µL de uma solução de fibrinogênio humano (5 mg/mL) em tampão 

tris, pré-aquecido a 37 ºC. A formação do coágulo de fibrina foi iniciada pela adição 

de 5 µL das proteases (1 mg/mL, preparadas em tampão tris, na presença de DTT 3 

mM). O aumento da turbidez devido a formação de fibrina e o decréscimo da 

turbidez devido a sua hidrólise foram registrados pela medida da absorbância a 540 

nm por diferentes intervalos de tempo, 0 a 30 minutos. LP e LP-PII (50 µL, 1 mg/mL) 

foram usadas como controle positivo. 
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2.2.3. Reação de hidrólise do fibrinogênio examinada por SDS-PAGE 

 

A hidrólise do fibrinogênio pelas proteases foi realizada de forma dose e 

tempo dependente de acordo com o método de Ouyang e Teng (1976). No ensaio 

dose-dependente, 200 µg de fibrinogênio humano foram incubados, separadamente, 

com diferentes concentrações das proteases, variando de 0,5 a 8 µg, por 30 minutos 

a 37 ºC finalizando um volume de reação de 180 µL, na presença de tampão tris e 

DTT 3 mM. Para avaliar a influência do tempo na hidrólise, a mesma solução 

contendo fibrinogênio foi incubada com 6 µg das proteases, separadamente, por 

diferentes intervalos de tempo, entre 0 a 30 minutos, a 37 ºC. As reações foram 

finalizadas acrescentando 20 µL de tampão desnaturante contendo 4% de β-

mercaptoetanol, uréia 1 M e 4% de SDS e foram submetidas a SDS-PAGE (7,5%). 

O padrão de hidrólise do fibrinogênio foi visualizado por coloração com coomassie 

brilliant blue R-350 0,1%. 

 

2.3. Atividade fibrinolítica 

 

Para determinar se as proteases apresentam a capacidade de hidrolisar o 

coágulo plasmático, induzido por CaCl2, a atividade fibrinolítica foi investigada por 

PAGE-SDS. 

 

2.3.1. Avaliação da hidrólise do coágulo plasmático 

 

O ensaio foi realizado de acordo com o método de Rajesh e colaboradores 

(2005). Sangue tratado com EDTA 5 mM, numa proporção de 9:1 (v/v), foi 

centrifugado por 15 minutos a 500 x g a 20 ºC para separar o plasma. O plasma (100 

μL) foi então misturado com o mesmo volume de CaCl2 100 mM para se obter um 

leve coágulo de fibrina. O coágulo foi lavado em tampão fosfato de sódio PBS (5 a 6 

vezes) e foi incubado com diferentes concentrações (de 10 a 80 µg) das proteases 
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num volume final de 40 µL a 37 ºC por 1 h na presença de tampão tris e DTT 3 mM. 

A reação foi finalizada pela adição de 20 µL de tampão desnaturante, contendo SDS 

4%, β-mercaptoethanol 4% e uréia 1 M, foi fervida por 3 minutos e centrifugada a 

10.000 x g por 5 minutos a 25 ºC. Uma alíquota (20 µL) do sobrenadante foi 

submetida à SDS PAGE 7,5% para analisar o padrão de hidrólise do coágulo 

plasmático que foi visualizado por coloração com coomassie brilliant blue R-350 

0,1%. 

 

2.4. Análise estatística 

 

As diferenças estatísticas entre os grupos foram obtidas a partir da análise de 

variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey, de acordo com a necessidade, onde 

valores de p inferiores a 0,05 foram considerados significantes. Para estas análises 

foi utilizado o programa estatístico GraphPad Prisma Software versão 4.0 (San 

Diego, CA). Para os demais experimentos foram calculadas as médias ± desvio 

padrão da media (DP) utilizando as ferramentas do Software Excel versão 2007. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Ensaios antifúgicos 

 

Por ser um fluido rico em diversas moléculas biologicamente ativas, o látex se 

tornou importante alvo de pesquisas. Ao longo dos últimos 20 anos, muitos trabalhos 

foram publicados sobre látex, principalmente estudos bioquímicos, ecológicos e 

evolucionários dos laticíferos. A maioria das evidências desses estudos tem 

reforçado a hipótese que o látex tem um papel fundamental na defesa de plantas 

contra patôgenos e herbívoros (AGRAWAL; KONNO, 2009). 

Ação antifúngica in vitro de látices foi mostrada para algumas espécies tais 

como Himatanthus articulatus (SEQUEIRA, et al., 2009), Lactuca sativa, Asclepias 

curassavica (MOULIN-TRAFFORT et al., 1990; GIORDANI, et al., 1991), Carica 

papaya (GIORDANI, et al., 1996;) e Hevea brasiliensis (GIORDANI, et al., 1999) 

contra Candida albicans. O látex de Manihot glaziovii mostrou atividade antifúngica 

sobre o crescimento de Colletotrichum gloesporioides, Macrophomina phaseolina e 

Fusarium solani (PEREIRA, et al.,1999). Contudo, existem poucos estudos sobre o 

envolvimento de fluídos laticíferos em atividades deletérias contra fungos 

fitopatogênicos.  

Souza e colaboradores (2011) evidenciaram a presença de forte atividade 

antifúngica na fração proteica do látex de Calotropis procera e Cryptostegia 

grandiflora contra os fungos fitopatogênicos hemibiotróficos C. gloeosporioides, 

Fusarium oxysporum, F. solani e necrotróficos Rhizoctonia solani, Neurospora sp. e 

Aspergillus niger. Em vista disto, o potencial antifúngico das proteases purificadas do 

látex de C. procera foi avaliado sobre os fungos C. gloeosporioides e Neurospora sp. 

As concentrações proteicas que reduziram o crescimento dos fungos em 50% do 

valor do controle (tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,0), após 48 horas de ensaio, 
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foram representadas como IC50. Considerou-se que, se o valor de IC50 fosse menor 

que 100 µg/mL, a atividade antifúngica seria tida como muito forte; de 100 a 500 

µg/mL, atividade antifúngica forte; de 500 a 1000 µg/mL, atividade antifúngica 

moderada; de 1000 a 1500 µg/mL, atividade antifúngica fraca; acima de 1500 µg/mL, 

seria considerada inativa (MINCOFF, et al., 2006). 

Das três proteases purificadas, somente CpCP-1 exibiu atividade antifúngica 

contra C. gloeosporioides, apresentando uma IC50 moderada de 948 ug Proteína/mL 

sobre o crescimento de hifas (Figura 1). Nenhuma das proteases foi capaz de inibir o 

crescimento de Neurospora sp. Porém todas as proteases inibiram fortemente a 

germinação dos esporos de C. gloeosporioides, não apresentando nenhum efeito 

sobre Neurospora sp (Figura 2).  

A fração proteica de C. procera (LP) foi capaz de inibir fortemente o 

crescimento de hifas e a germinação de esporos de diversas espécies de fungos 

fitopatógenos (SOUZA et al., 2011). Essa ação pode ser devida à presença de 

inibidores de proteases (dados não publicados), proteases, peroxidases e osmotinas 

já relatadas neste fluido, todas moléculas relacionadas com a defesa vegetal 

(FREITAS et al., 2007; 2011). Essas moléculas poderiam estar agindo 

sinergicamente para provocar o forte efeito deletério observado sobre os fungos. 

Isso poderia explicar, pelo menos em parte, o baixo desempenho das proteases 

sobre o crescimento dos fungos em relação à fração proteica da qual foram 

purificadas. Porém, o forte efeito observado sobre germinação dos esporos de C. 

gloeosporioides aponta que essas proteases estão parcialmente envolvidas na 

atividade antifúngica desempenhada pela fração proteica do látex de C. procera. 
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Figura 1 - Atividade antifúngica das proteases cisteínicas de Calotropis procera. Os valores 
percentuais correspondem à atividade antifúngica de cada protease, sobre o 
desenvolvimento de hifas, determinado após 48 horas do ensaio. As amostras (1 mg/mL) 
foram dissolvidas em tampão acetato de sódio pH 5. *p<0,05 indica diferença estatística 
comparado com controle e #p<0,05 comparado com LP (n=3, ANOVA, Teste de Tukey). 

 

 

 

 

Figura 2 - Inibição da germinação de esporos pelas proteases cisteínicas do látex de 
Calotropis procera sobre C. glorosporioides (A) e Neurospora sp (B). As amostras (1 
mg/mL) foram dissolvidas em tampão acetato de sódio pH 5. O mesmo tampão foi usado 
como controle negativo e H2O2 200 Mm e LP (1 mg/mL) foram usados como controle 
positivo. Os ensaios foram realizados a 27 °C por 24 horas e 70% de humidade relativa. A 
inibição da germinação foi observada por microscopia de luz em um microscópio Olympus 
BX60. 
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2. Ensaios de coagulação plasmática 

 

A coagulação sanguínea é uma sequência complexa de reações enzimáticas 

que resultam na formação de um coágulo de fibrina. É um processo de suma 

importância para a hemostasia (o cessamento da perda de sangue de um vaso 

danificado), na qual a parede de vaso sanguíneo danificado é coberta por um 

coágulo de fibrina para parar o sangramento e ajudar a reparar o tecido danificado. 

Desordens na coagulação podem levar a um aumento no risco de hemorragia, 

trombose ou embolismo. Progressos significativos ocorreram nas últimas décadas, 

concernentes à compreensão da fisiologia desse sistema e dos mecanismos que o 

regulam, cujos conhecimentos tiveram fundamental importância para a melhor 

compreensão da fisiologia da hemostasia e do papel das reações hemostáticas em 

doenças hemorrágicas e trombóticas (JENNY; MANN, 1998; COLMAN et al., 2001). 

No presente estudo foram descritos alguns aspectos que evidenciaram a ação 

das proteases cisteínicas purificadas do látex de Calotropis procera, sobre a 

homeostase sanguínea.  

O efeito pró-coagulante de proteases de látex não é novidade e tem sido 

amplamente descrito na literatura (SHIVAPRASAD et al., 2009a). A ficina, protease 

cisteínica derivada de Ficus carica, induz a coagulação sanguínea por ativar o fator 

humano X (RICHTER et al., 2002). As proteases do látex de Calotropis gigantea, 

Synadenium grantii e Wrightia tinctoria também foram reportadas como indutoras de 

coágulo (RAJESH et al., 2007). As frações proteicas do látex de C. procera e 

Cryptostegia grandiflora também foram capazes de induzir a coagulação, através da 

ativação do fibrinogênio (RAMOS et al., 2012; VIANA et al., 2013).  

Ramos e colaboradores (2012) demonstraram que o forte efeito pró-

coagulante desempenhado pela fração proteica do látex de C. procera (LP), estava 

fortemente relacionado com a atividade proteolítica, pois somente suas subfrações 

que apresentavam alta atividade proteolítica foram capazes de induzir a coagulação 

do plasma citratado, e que este efeito se deu sobre a proteólise do fibrinogênio, e 

podendo também ter como alvo as proteases da cascata intrínseca da coagulação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemostasia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trombose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embolismo
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Com base nestes resultados e de posse das proteases purificadas a partir da fração 

LP, os ensaios de coagulação e toda a caracterização deste efeito foram realizados. 

As proteases foram avaliadas quanto à sua capacidade de induzir a 

coagulação sobre o plasma humano citratado, usando LP e LP-PII (subfração de C. 

procera, obtida por cromatografia de troca iônica em coluna de CM-Sepharose) 

como controles positivos.  

Todas as proteases foram capazes de acelerar a formação do coágulo de 

forma dose-dependente, reduzindo o tempo de coagulação de 200 para 50 

segundos, aproximadamente (Figura 3). Contudo o efeito pró-coagulante de LP foi 

mais forte, o que se deve a ação sinérgica de todas as proteases contidas nesta 

fração proteica. 
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Figura 3 - Atividade de coagulação plasmática dose-dependente de LP, sua sub-fração 
cromatográfica LP-PII, e das proteases cisteínicas purificadas (CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3) 
do látex de Calotropis procera. O plasma humano (300 µL) foi incubado com cada uma das 
amostras (nas concentrações de 5 - 80 µg), preparadas em tampão Tris-HCl 10 mM pH 7,5 
contendo DTT 3 mM, por 1 minuto, a 37 ˚C. Alíquotas de 30 µL de CaCl2 0,25 M foram 
adicionadas às soluções para dar início a reação e o tempo de formação do coágulo foi 
monitorado. Os valores representam a média ± DP (n = 3). 

 

 

LP 

LP-PII 
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Na década de 60 os autores Macfarlane, Davie e Ratnoff, lançaram a hipótese 

da “cascata” para explicar a fisiologia da coagulação sanguínea. De acordo com este 

modelo, a coagulação ocorre por meio de ativação proteolítica sequencial dos 

fatores de coagulação, a ativação destes fatores, como já mencionado 

anteriormente, resulta na formação da trombina, que converte a molécula de 

fibrinogênio em fibrina. Este modelo divide a coagulação em uma via extrínseca, 

envolvendo componentes do sangue e o fator tecidual (que geralmente está fora do 

espaço intravascular) e uma via intrínseca, iniciada por componentes presentes no 

espaço intravascular. Estas vias convergem no ponto de ativação do fator X, 

chamada de “via final comum” (MACFARLANE, 1964; DAVIE; RATNOFF, 1964; 

LUCHTMAN-JONES; BROZE, 1995).  

Uma vez confirmada a ação pró-coagulante das proteases, foram realizados 

dois ensaios para avaliar se este efeito se dá sobre as proteases da cascata 

intrínseca ou extrínseca da coagulação: tempo de tromboplastina parcial ativada 

(teste TTPA) e tempo de pró-trombina (teste TP), respectivamente.  

As proteases induziram a coagulação em ambos os testes, podendo portanto 

ativar os zimogênios de ambas as cascatas (Figuras 4 e 5). LP e LP-PII 

apresentaram efeito coagulante somente no teste TTPA, ou seja, somente sobre a 

cascata intrínseca da coagulação (RAMOS et al., 2012). LP é uma fração 

majoritariamente rica em proteases, mas também rica em outras moléculas 

biologicamente ativas, como inibidores de proteases (dados não publicados), 

peroxidases, osmotinas etc (FREITAS et al., 2007; 2011). Estas moléculas certas 

vezes podem contribuir para um efeito sinérgico, acentuando um efeito biológico, 

como visto por Souza e colaboradores (2011) ou efeito antagônico, onde algumas 

moléculas presentes na fração podem reduzir ou interferir no efeito da molécula 

ativa.  
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Figura 4 - Efeito de diferentes concentrações das proteases purificadas no tempo de 
tromboplastina parcial ativada (TTPA). Plasma humano citratado (100 µL) e o reagente 
TTPA (100 µL, Kit CLOT - Bios Diagnóstica) foram incubados com 40 µL das proteases em 
tampão Tris-HCl 10 mM pH 7,5 na presença de DTT 3 mM, por 3 minutos a 37 ˚C. CaCl2 
(100 µL, 0,25 M, Kit CLOT - Bios Diagnóstica) foi adicionado à solução e o tempo necessário 
para a formação do coágulo foi registrado. Os valores representam a média ± DP da 
observação de três experimentos. CpPL e CpPL-PII foram usados como controle positivo.  
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Figura 5 - Efeito de diferentes concentrações das proteases purificadas no tempo de pró-
trombina (TP). Plasma humano (100 µL), foi incubado com 40 µL das proteases em Tampão 
Tris-HCl 10 mM, pH 7,5 em presença de DTT 3 mM, por 3 minutos a 37 ˚C. O reagente TP 
(100 µL, Kit CLOT - Bios Diagnóstica) foi adicionado e o tempo necessário para a formação 

LP 

LP-PII 
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do coágulo foi registrado. Os valores representam a média ± DP das observações de três 
experimentos. LP e LP-PII foram usados como controle positivo.  

A cascata de coagulação do sangue é uma via muito bem regulada, que 

envolve vários fatores de coagulação, com e sem atividade proteolítica. Várias 

proteases, que interferem na hemostasia, foram isoladas e bem caracterizadas a 

partir de venenos de serpentes (BRAUD et al., 2000; WHITE, 2005; SWENSON e 

MARKLAND JR, 2005; MATSUI et al., 2010). Entre essas proteases, enzimas 

fibrinogenolíticas são predominantes, sejam estas ativadoras ou inibidoras da 

coagulação sanguínea. A maioria das fibrinogenases isoladas de venenos de 

serpentes cliva a subunidade Aα ou Bβ do fibrinogênio, ou ambas. Até agora, 

apenas uma protease isolada do veneno da serpente Cerestase cerestase foi capaz 

de hidrolisar a subunidade γ do fibrinogênio (SWENSON; MARKALAND, 2005). 

 Contudo, enzimas que agem como trombina hidrolisam as cadeias Aα e Bβ do 

fibrinogênio, a partir do resíduo N-terminal, levando a formação do coágulo de fibrina 

por liberar os fibrinopeptídeos A (FPA, Aα1-16) e B (Bβ1-15) (KOMORI et al., 1985). 

Em contraste, enzimas que hidrolisam todas as cadeias do fibrinogênio (Aα, Bβ e γ) 

a partir do resíduo C-terminal, são conhecidas por prolongar ou prevenir a formação 

do coágulo, agindo de forma semelhante à plasmina (EVANS, 1981; CIVELLO et al., 

1983). 

Para maiores esclarecimentos acerca dos mecanismos de ação que induzem 

a formação do coágulo pelas proteases, estas foram avaliadas quanto à capacidade 

de hidrolisar o fibrinogênio humano, para formar o coágulo de fibrina. A atividade 

fibrinogenolítica foi determinada através de ensaios de polimerização do fibrinogênio 

em gel de agarose, hidrólise do fibrinogênio visualizada por espectrofotometria e por 

SDS-PAGE. 

No ensaio de polimerização do fibrinogênio em gel de agarose, as proteases 

CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3 foram capazes de processar o fibrinogênio presente no 

meio, formando halos claros de precipitação em torno dos poços, de 

aproximadamente 2,4 cm, 2,1 cm e 1,8 cm, respectivamente, após 24 h (Figura 6). 
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Figura 6 - Ensaio em placa de fibrinogênio-agarose para avaliar a atividade fibrinogenolítica 
das proteases purificadas, CpCP-1, CpC-2 e CpC-3. As amostras (4 µg) foram preparadas 
em 40 µL de tampão Tris-HCl 10 mM, pH 7,5 e DTT 3 mM. A polimerização do fibrinogênio 
foi observada pelo aparecimento de um halo de turbidez em torno dos poços. LP (40 µg) e 
LP-PII (40 µg) foram usadas como controle positivo. Fotografias foram tiradas 3, 6 e 24 h 
após incubação a 25 ºC. As placas contém 6 mL de fibrinogênio 0,4% em agarose 1,2%. 

 

 

 

De forma similar, o referido experimento também foi conduzido com LP e LP-

PII, usadas como controle positivo, que exibiram um halo de turbidez final de 1,2 cm 

e 1,3 cm, respectivamente. As proteases apresentaram atividade fibrinogenolítica 

tempo-dependente. Os resultados indicam que as proteases apresentam forte ação 

fibrinogenolítica quando comparados à LP e LP-PII, e que a atividade pró-coagulante 

das proteases, envolve diretamente a hidrólise do fibrinogênio levando a formação 

do coágulo de fibrina (atividade como trombina).  

 Ramos e colaboradores (2012) observaram áreas límpidas entre os halos de 

turbidez e os poços, sugerindo que suas frações proteicas, além de hidrolisar o 

fibrinogênio presente no meio, também foram capazes de hidrolisar os polímeros de 

fibrina, indicando atividade como plasmina. Contudo este efeito não foi observado 

para as proteases aqui testadas.  

A atividade fibrinogenolítica das proteases purificadas foi confirmada pela 

avaliação da formação do coágulo de fibrina, mensurada pelas mudanças de 

Tampão Tris 

LP 
LP-PII 
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turbidez da solução medida espectrofotometricamente a 540 nm. O aumento da 

turbidez, proporcional ao aumento da absorbância, corresponde à formação do 

coágulo de fibrina (atividade como trombina), enquanto que a redução da turbidez, 

proporcional à redução da absorbância, está relacionado com a sua hidrólise 

(atividade como plasmina). Todas as proteases foram capazes de aumentar a 

turbidez da solução no curso do tempo (Figura 7), levando a formação do coágulo de 

fibrina, com destaque para a alta atividade fibrinogenolítica de CpCP-1, 

corroborando com o experimento anterior, onde esta protease foi capaz de formar o 

maior halo de precipitação ao redor dos poços na placa de fibrinogênio–agarose, e 

também por ser detentora da mais alta atividade proteolítica, como descrito no 

capítulo 2.  

Viana e colaboradores (2013) observaram que as frações proteicas do látex 

de Cryptostegia grandiflora e sua subfração proteolítica CgPL-PI (obtida através de 

cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-Sepharose) foram capazes de 

aumentar a turbidez da solução contendo fibrinogênio e após 18 e 8 minutos, 

respectivamente, reduziram a turbidez do meio, sugerindo a hidrólise do coágulo de 

fibrina e presença, portanto, de atividade como plasmina para estas frações. Todavia 

este efeito não foi observado para as proteases deste estudo, o que corrobora com 

os dados obtidos por Ramos e colaboradores (2012) onde LP e LP-PII aumentaram 

a turbidez do meio mas não foram capazes de reduzi-la, não desfazendo o coágulo 

de fibrina e não apresentando, neste experimento, atividade como plasmina. 

A proteólise do fibrinogênio, dose e tempo-dependente, pelas proteases 

também foi confirmada por eletroforese unidimensional.  

O perfil proteico do fibrinogênio exibe 3 subunidades bem definidas, 

denominadas Aα, Bβ e γ. Enzimas que agem como a trombina, clivam as cadeias Aα 

e Bβ a partir do resíduo N-terminal, liberando os fibrinopeptídeos A e B (KOMORI et 

al., 1985). Em contrapartida, enzimas que agem como plasmina clivam todas as 

cadeias Aα, Bβ e γ, a partir do resíduo C-terminal e são conhecidas por prolongar ou 

prevenir a formação do coágulo (EVANS, 1981; CIVELLO et al., 1983).  

As proteases agiram similarmente sobre as bandas do fibrinogênio, digerindo 

primeiramente as bandas Aα, depois Bβ e por último γ, demonstrando desta forma 

atividade como trombina.  
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Figura 7 - Análise espectrofotométrica da formação do coágulo de fibrina pelas frações 
proteicas (LP e LP-PII) e proteases purificadas (CpCP-1, CpCP-2 e CpCP-3) do látex de 
Calotropis procera. As proteases (5 µL, 1 mg/mL) e as frações proteicas (50 µL, 1 mg/mL) 
foram adicionadas a uma solução de 0,5 mL de fibrinogênio a 0,5%. O aparecimento da 
turbidez relativa à formação do coágulo de fibrina foi monitorado através de medidas de 
absorbância a 540 nm. Os dados representam os melhores valores de quatro experimentos 
individuais. 

 

 

No ensaio dose dependente, CpCP-1 foi capaz de hidrolisar as cadeias Aα e 

Bβ do fibrinogênio, sendo a subunidade Aα clivada preferencialmente (a partir de 0,5 

µg) e a subunidade Bβ somente em altas concentrações (a partir 4 µg). CpCP-2 foi a 

única protease capaz de hidrolisar todas as subunidades do fibrinogênio: sendo a Aα 

a partir de 0,5 µg, a subunidade Bβ a partir de 1 µg e a subunidade γ a partir de 8 

µg. CpCP-3 foi capaz de hidrolisar a subunidade Aα a 0,5 µg e as subunidades Bβ e 

γ foram mais resistentes à proteólise (Figura 8).  

No ensaio tempo-dependente, CpCP-1 e CpCP-3 apresentaram resultados 

semelhantes, pois foram capazes de hidrolisar a subunidade Aα aos cinco minutos 

de reação, porém as subunidades Bβ e γ foram hidrolisadas somente ao final da 

reação, aos 30 minutos. Já CpCP-2 foi capaz de hidrolisar a subunidade Aα aos 2,5 

minutos de reação e as subunidades Bβ e γ a partir dos 15 minutos (Figura 9).  
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Figura 8 - Atividade fibrinogenolítica dose-dependente das proteases purificadas (CpCP-1, 
CpCP-2 e CpCP-3) do látex de Calotropis procera sobre fibrinogênio humano, visualizada 
através de eletroforese em gel de poliacrilamida (7,5%). O fibrinogênio (200 µg) foi incubado 
com cada uma das proteases em diferentes concentrações (de 0,5 - 8 µg) por 30 minutos a 
37 ˚C, em um volume reacional de 200 µL em tampão Tris-HCl 10 mM pH 7,5 na presença 
de DTT 3 mM. A primeira raia (0) representa fibrinogênio intacto. Os fibrinopeptídeos foram 
corados com coomassie brilliant blue R-350 a 0,1%. As setas indicam as cadeias principais 
do fibrinogênio. 
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Figura 9 - Atividade fibrinogenolítica tempo-dependente das proteases purificadas (CpCP-1, 
CpCP-2 e CpCP-3) do látex de Calotropis procera sobre fibrinogênio humano, visualizada 
através de eletroforese em gel de poliacrilamida (7,5%). O fibrinogênio (200 µg) foi incubado 
a 37 ˚C com 6 µg de cada uma das proteases em diferentes intervalos de tempo (0 - 30 
minutos), em um volume reacional de 200 µL em tampão Tris-HCl 10 mM pH 7,5 na 
presença de DTT 3 mM. A primeira raia (0) representa o fibrinogênio intacto. Os 
fibrinopeptídeos foram corados com coomassie brilliant blue R-350 a 0,1%. As setas indicam 
as cadeias principais do fibrinogênio. 
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Resultados semelhantes foram observados por Ramos e colaboradores 

(2012), onde LP foi capaz de hidrolisar todas as bandas do fibrinogênio de forma 

dose-dependente, hidrolisando preferencialmente Aα, depois Bβ e por último γ, 

demonstrando também atividade como trombina. Já LP-PII hidrolisou somente as 

subunidades Aα e depois Bβ, sendo a subunidade γ resistente à proteólise. Viana e 

colaboradores (2013) observaram que as frações proteicas CgPL e CgPL-PI foram 

capazes de hidrolisar todas as subunidades do fibrinogênio logo na menor dose, 

demonstrando um efeito fibrinogenolítico diferente, uma atividade como plasmina. 

As proteases hidrolisaram preferencialmente a subunidade Aα do fibrinogênio 

e com o aumento da concentração proteica as subunidades Bβ e γ foram 

hidrolisadas. Este efeito observado deve-se ao fato da subunidade Aα do 

fibrinogênio não possuir carboidratos detectáveis em sua estrutura, sendo, portanto, 

mais facilmente digerida e constituindo-se o alvo de hidrólise pelas proteases. Em 

contraste, por possuir carboidratos em sua estrutura, a subunidade Bβ é hidrolisada 

somente quando concentrações mais elevadas de proteases são utilizadas. Já a 

subunidade γ, por possui maior teor de carboidratos do que a subunidade β, é a 

subunidade mais resistente à proteólise, porém por tempos prolongados de 

incubação ou em altas doses esta também pode se tornar susceptível às proteínas 

do látex (RAJESH et al., 2005).  

 Corroborando com a literatura, todos os ensaios experimentais in vitro, 

realizados neste estudo, mostram que as proteases reduzem o tempo de formação 

do coágulo, sugerindo que a atividade proteolítica é a responsável por este efeito, e 

que a específica clivagem do fibrinogênio poderia ser um provável sítio de ação 

destas proteases na cascata de coagulação. 

As proteases serínicas de mamíferos estão diretamente envolvidas nas vias 

extrínsecas e intrísecas da coagulação sanguínea (DAVIE et al., 1979). 

Similarmente, as proteases de venenos de cobras que interferem na cascata de 

coagulação sanguínea, também são do tipo serínicas (SWENSON; MARKLAND, 

2005). Poucos trabalhos na literatura descrevem o envolvimento de proteases 

cisteínicas, aspárticas ou metaloproteases na cascata de coagulação. Entretanto, 

alguns artigos sugerem o envolvimento de proteases cisteínicas na hemostasia, 

isoladas tanto de látex como de fontes microbianas (IMAMURA et al., 2001a; 

IMAMURA et al., 2001b; RICHTER, 2002; RAJESH et al., 2005; RAJESH et al., 
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2007; SHIVAPRASAD et al., 2009a; SHIVAPRASAD et al., 2009b; SHIVAPRASAD 

et al., 2010; RAMOS et al., 2012; VIANA et al., 2013). A maioria das proteases 

presentes no látex de plantas pertence à classe de proteases cisteínicas, e poucas 

pertencem à classe de proteases serínicas (BOLAY, 1979). 

 Os estudos de inibição, descritos no capítulo 2 desta tese, confirmam que as 

proteases purificadas do látex de C. procera, envolvidas no processo de formação 

do coágulo, são do tipo cisteínicas, já que as atividades foram fortemente inibidas 

quando as amostras foram incubadas com E-64, um específico inibidor de proteases 

cisteínicas. Este fato está de acordo com o observado na literatura, pois verifica-se 

que a atividade proteolítica, desempenhada por proteases cisteínicas foi encontrada 

com maior frequência nos estudos dos fluidos laticíferos de diferentes espécies 

(PRIOLO, 2000; KUNDU et al., 2000; MOUSSAOUI et al., 2001; KYNDT et al., 2007; 

FREITAS et al., 2007; 2011). 

A hemostasia envolve dois importantes sistemas proteolíticos, a coagulação e 

a fibrinólise (LIJNEN, 2002). A coagulação envolve a participação de uma série de 

proteases serínicas, resultando na formação do coágulo de fibrina (BERKNER, 

2001). Quando o fibrinogênio é clivado pela trombina, para formar o coágulo de 

fibrina, são liberados peptídeos menores específicos, as cadeias α, β e, por ativação 

do fator XIIIa pela trombina, o dímero γ-γ. A fibrinólise é um processo oposto à 

coagulação, no qual o coágulo formado é hidrolisado pela ação da plasmina 

(WALKER et al., 1985).  

 Visto que proteases que digerem a subunidade γ do fibrinogênio também 

podem apresentar a capacidade de hidrolisar o coágulo de fibrina (RAJESH et al., 

2005), neste trabalho também foi avaliado se as proteases purificadas do látex de C. 

procera, seriam capazes de participar de todo o processo hemostático, ou seja, se 

seriam capazes de promover a formação do coágulo (atividade fibrinogenolítica) e 

de hidrolisar o coágulo depois de formado (atividade fibrinolítica).  

 Em altas doses (6-8 µg), as proteases purificadas foram capazes de hidrolisar 

a subunidade γ do fibrinogênio (Figuras 8 e 9). Várias proteases que hidrolisam esta 

subunidade também são capazes de hidrolisar o coágulo de fibrina (RAJESH et al., 

2005). Portanto, foi avaliada a capacidade das proteases de hidrolisar o coágulo 
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plasmático, induzido por CaCl2, ou seja, se estas frações apresentam atividade 

fibrinolítica. 

 No ensaio de hidrólise do coágulo plasmático, as proteases parcialmente 

digeriram o coágulo do plasma humano de forma dose-dependente. Contudo, não 

foram capazes de digerir a cadeia α da fibrina (Figura 10). Este resultado sugere que 

as proteases poderiam exibir atividade fibrinolítica, porém não foi claramente 

observada neste experimento. O tempo de hidrólise pode representar um fator 

importante para esta atividade. Resultados semelhantes foram observados para 

fração proteica de C. procera e Cryptostegia grandiflora, que também promoveram a 

hidrólise parcial do coágulo plasmático (RAMOS et al., 2012; VIANA et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Hidrólise do coágulo plasmático pelas proteases purificadas do látex de C. 
procera. O coágulo plasmático, induzido por CaCl2 0,25 M, foi incubado com diferentes 
concentrações, 10 a 80 μg, das proteases separadamente, dissolvidas em tampão Tris-HCl 
10 mM pH 7,5 na presença de DTT (3 mM), finalizando um volume de 40 µL, por 60 min à 
37 ºC. Os fibrinopeptídeos foram submetidos à PAGE-SDS 7,5% e o padrão de clivagem foi 
visualizado a partir da solução do corante Coomassie Brilliant Blue R-350 0,1%. A primeira 
raia (0) representa as bandas proteicas do coágulo plasmático intacto, (M) Marcadores de 
massa molecular. As setas indicam as subunidades do coágulo de fibrina no plasma 

(RAJESH et al., 2005). 
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 A planta Calotropis procera é popularmente conhecida como uma planta 

medicinal. De fato, várias atividades farmacológicas relacionadas às proteínas do 

látex desta planta já foram extensamente estudadas, dentre as quais podem-se 

destacar a atividade anti e pró-inflamatória, atividade anti-tumoral, inibição de 

peritonite induzida por carragenana pela modulação de NO no soro, prevenção de 

choque séptico e atividade pró-coagulante (ALENCAR et al., 2004; ALENCAR et al., 

2006; ARYA; KUMAR, 2005; OLIVEIRA et al., 2010; RAMOS et al., 2009; LIMA-

FILHO et al., 2010; RAMOS et al., 2012). 

O papel das proteases cisteínicas de látex no processo de coagulação 

sanguínea não é claramente compreendido. Segundo Jennewein e colaboradores 

(2011), os fatores de coagulação, incluindo fibrinogênio, fibrina e os produtos de 

degradação da fibrina, bem como agentes que regulam ou interferem na cascata de 

coagulação, são capazes de modular a resposta inflamatória por alterar a migração 

de leucócitos e a produção de citocinas. Os fragmentos de fibrina desempenham 

atividades pró-inflamatórias, com exceção do fibrinopeptídeo Bβ15-42, que possui 

potente atividade antiinflamatória.  

A fração proteica do látex, LP, exibe efeito protetor sobre camundongos que 

foram experimentalmente infectados com uma dose letal da bactéria Gram-negativa, 

Salmonella enterica subespécie enterica sorotipo Typhimurium, prevenindo contra o 

choque séptico sem mostrar ação direta sobre as bactérias (LIMA-FILHO et al., 

2010). Neste mesmo trabalho foi observado que LP é capaz de reverter o quadro de 

plaquetopenia de animais sépticos, assemelhando-se à animais saudáveis.  

Com base nestes dados, Ramos e colaboradores (2012) investigaram se o 

tratamento de animais sépticos, com LP seria capaz de reverter o quadro de 

coagulação intravascular disseminada, um aumento rápido e disseminado da 

coagulação em todo o organismo. LP foi capaz de reverter esse quadro, tornando a 

coagulação de animais sépticos semelhante à de animais tratados com salina, e 

ainda reverteu o quadro de plaquetopenia, corroborando com os estudos de LIMA-

FILHO e colaboradores (2010). Quando os animais saudáveis foram tratados com 

LP o seu conteúdo de plaquetas não foi alterado.  

A proteção que LP promove contra sepse está intrinsecamente relacionada 

com o seu efeito pró-coagulante. Sabe-se que LP, quando administrado por via 
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endovenosa em ratos, possui efeito antiinflamatório, porém quando administrado por 

via intraperitonial LP pode induzir peritonite, agindo portanto como um agente pró-

inflamatório (ALENCAR et al., 2006). Quando LP foi administrado por via 

intraperitonial, ativou a cascata de coagulação e como dito anteriormente, os 

produtos de clivagens da cascata liberam moléculas pró-inflamatórias que 

promovem uma imunização dos animais. Quando estes animais são tratados com a 

bactéria, já possuem um arsenal de leucócitos que vão agir contra a infecção, 

reduzindo os riscos desta enfermidade (JENNEWEIN et al., 2011; RAMOS et al., 

2012). 

Diante do exposto fica claro que o próximo passo a ser investigado em 

relação às propriedades farmacológicas das novas proteases cisteínicas purificadas 

do látex de C. procera é verificar se estas estão envolvidas no efeito protetor dos 

efeitos da sepse em animais infectados. Esse estudo está sendo desenvolvido em 

paralelo a esse trabalho e fará parte de outra tese de doutorado. 
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V - CONCLUSÃO 

 

As proteases cisteínicas purificadas do látex de C. procera, CpCP-1, CpCP-2 

e CpCP-3, foram capazes de inibir eficazmente a germinação dos esporos do fungo 

fitopatogênico Colletotrichum gloesporioides, mas somente CpCP-1 apresentou ação 

deletéria sobre o crescimento das hifas do mesmo fungo. Interessantemente, 

nenhuma das proteases apresentou qualquer efeito sobre o fungo Neurospora sp.  

De fato, os resultados aqui obtidos apontaram a participação das novas 

proteases de C. procera no forte efeito antifúngico desempenhado pela fração de 

proteínas totais do látex, observado nos estudos de Souza e colaboradores (2011). 

Contudo, novos testes devem ser realizados a fim de se comprovar os efeitos 

antifúngicos dessas proteases em outras espécies de fungos, e avaliar a 

especificidade da sua ação, evidenciando, assim, a participação dessas proteases 

cisteínicas na defesa vegetal contra patógenos.  

As proteases cisteínicas purificadas do látex de C. procera também possuem 

efeito pró-coagulante, mediado pela clivagem específica do fibrinogênio, podendo 

atuar sobre ambas cascatas de coagulação sanguínea e são detentoras de grande 

potencial fibrinolítico. Estas mimetizam o efeito da trombina sobre o fibrinogênio por 

hidrolisar preferencialmente as suas subunidades Aα e Bβ.  

Os resultados demonstrados neste estudo são de fundamental importância 

para o entendimento dos conceitos básicos de como proteínas presentes no látex de 

plantas podem auxiliar no tratamento de ferimentos e processos inflamatórios e 

abrem novas perspectivas a cerca das atividades farmacológicas desempenhadas 

por C. procera sobre a homeostase sanguínea. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho relatou a purificação e caracterização bioquímica parcial de três 

novas proteases cisteínicas isoladas do látex da planta medicinal Calotropis procera.  

A purificação e caracterização de novas proteases de látex vegetal por si só 

torna este trabalho relevante. Os dados aqui mostrados, se somam aos existentes 

na literatura, e contam como uma importante contribuição científica para o estudo de 

enzimas proteolíticas das plantas laticíferas.  

Por muitos anos, as propriedades medicinais de C. procera vêm sendo 

exploradas em países tropicais em desenvolvimento como o Brasil e a Índia. Nos 

últimos 20 anos, cientistas em todo o mundo têm dado especial atenção ao 

conteúdo proteico desse fluido, com o intuito de investigar suas propriedades 

biológicas e obter novas moléculas ativas com potencial aplicação biotecnológica 

nos campos farmacológico, industrial ou ecológico. Sobretudo, o papel fisiológico 

dessas proteínas na planta tem sido estudado.  

Os principais dados levantados na literatura pertinentes a este assunto 

permitem afirmar que existe um crescente interesse por proteases laticíferas devido 

à sua possibilidade de aplicação industrial, haja vista que estas proteínas são de 

fácil obtenção e apresentam boa estabilidade frente a variações do meio. 

As proteínas aqui avaliadas apresentam estas características e são 

detentoras de atividades biológicas variadas e interessantes. Contudo, nesta tese 

foram descritos somente os estudos preliminares sobre as primeiras proteases 

isoladas do látex de C. procera por nosso grupo de pesquisa.  

Essas proteínas estão sendo alvo de novas pesquisas, a nível molecular e 

estrutural, e suas propriedades biológicas vêm sendo testadas em modelos 

biológicos distintos, na tentativa de elucidar a natureza de sua ação e explicar seu 

papel fisiológico na planta.  

Enfim, o trabalho aqui exposto gera novas perspectivas de estudos 

posteriores mais detalhados a respeito dessas três novas proteases de látex vegetal. 

 



103 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABE, M.; ABE, K.; KURODA, M.; ARAI, S. Corn kernel cysteine proteinase inhibitor as 
a novel cystatin superfamily member of plant origin. Molecular cloning and expression 
studies. European Journal of Biochemistry, 209: 933-937, 1992. 
 

ABRAHM, K. I.; JOSHI, P. N. Studies on proteinases from Calotropis gigantea latex: 
purification and some properties of two proteinases containing carbohydrates. 
Biochimica et Biophysica Acta, 568: 111-119, 1979. 

 

AEHLE, W. Industrial enzymes: enzymes in food applications. In W. AEHLE (Ed.). 
Enzymes in industry: production and applications. Chichester, Wiley, 2004. 

 

AGRAWAL, A. A.; KONNO, K. Latex: a model for understanding mechanisms, ecology 

and evolution plant defense against herbivory. Annual Review of Ecology, Evolution, 

and Systematics, 40: 311-331, 2009. 

 

ALENCAR, N. M. N.; FIGUEREDO, I. S. T.; VALE, M. R.; BITENCURT, F. S.; 
OLIVEIRA, J. S.; RIBEIRO, R. A.; RAMOS, M. V. Anti-inflammatory effect of the latex 
from Calotropis procera in three different experimental models: peritonits, paw edema 
and hemorrhagic cystitis. Planta Medica, 70: 1144-1149, 2004. 
 

ALENCAR, N. M. N.; OLIVEIRA, J. S.; MESQUITA, R. O.; LIMA, M. W.; VALE, M. R.; 
ETCHELLS, J. P.; FREITAS, C. D. T.; RAMOS, M. V. Pro-and anti-inflammatory 
activities of the latex from Calotropis procera (Ait.) R. Br. are trigged by compounds 
fractionated by dialysis. Inflammation Resource; 55: 559-564, 2006. 

 

ANTÃO, C. M.; MALCATA, F. X. Plant serine proteases: biochemical, physiological and 
molecular features. Plant Physiology and Biochemistry, 43: 637-650, 2005. 

 

ARYA, S.; KUMAR, V. L. Anti-inflammatory efficacy of extracts of latex of Calotropis 
procera against different mediators of inflammation. Mediators of Inflammation, 4: 
228-232, 2005. 

 

AZARKAN, M.; EL MOUSSAOUI, A.; VAN WUYTSWINKEL, D.; DEHON, G.; LOOZE, 
Y. Fractionation and purification of the enzymes stored in the latex of Carica papaya. 
Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and 
Life Sciences, 790(1-2): 229-238, 2003. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=Annu.+Ver.+Ecol.+Evol.+Syst&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnnual_Review_of_Ecology%2C_Evolution%2C_and_Systematics&ei=NUwcUcWaF5DS9ATg0oHYCg&usg=AFQjCNE_bpPB0zAU8GvCoZxXhTgL7QTwpg&bvm=bv.42452523,d.eWU
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=Annu.+Ver.+Ecol.+Evol.+Syst&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnnual_Review_of_Ecology%2C_Evolution%2C_and_Systematics&ei=NUwcUcWaF5DS9ATg0oHYCg&usg=AFQjCNE_bpPB0zAU8GvCoZxXhTgL7QTwpg&bvm=bv.42452523,d.eWU


104 
 

BARRETT, A. J. Classification of peptidases. Methods in Enzymology, 244: 1-15, 
1994. 

 

BARRETT, A. J.; RAWLINGS, N. D. Evolutionary lines of cysteine peptidases. 
Biological Chemistry, 382(5): 727-33, 2001. 

 

BERKNER, K. L. Blood clotting: General pathway. Encyclopedia of Life Sciences, 
Nature publishing group, 2001. 
 

BORON, W. F.; BOULPAEP, E. L. Medical Physiology. Updated ed. Philadelphia, 
Elsevier, 2005. 

 

BOLAY, E., Feigenund wurgefeigen. Pharmazie in Unserer Zeit, 4: 97-112, 1979. 

 

BRADY, C. J. Fruit ripening. Annual Review of Plant Physiology, 38: 155-178, 1987. 

 

BRAUD, S.; BON, C.; WISNER, A. Snake venom proteins acting on hemostasis. 
Biochimie, 82: 851-859, 2000. 

 

BROCKBANK, W. J.; LYNN, K. R. Purification and preliminary characterization of two 
asclepains from the latex of Asclepias syriaca L. (milkweed). Biochimica et 
Biophysica Acta, 578: 13-22, 1979. 

 

BROEKAERT, W. F.; CAMMUE, B. P. A.; VANDERLEYDEN, J. An automated 
quantitative assay for fungal growth inhibition. FEMS Microbiology Letters, 69: 61-66, 
1990. 
 

CHAIWUT, P., RAWDKUEN, S., BENJAKUL, S. Extraction of protease from Calotropis 
procera latex by polyethylene glycol–salts biphasic system. Process in Biochemistry, 
45: 1148-1155, 2010. 

 
CIVELLO, D. J.; MORAN, J. B.; GREEN, C. R. Substrate specificity of a hemorrhagic 
proteinase from timber rattlesnake venom. Biochemistry, 22: 755-762, 1983. 
 

CHOEDON, T.; MATHAN, G.; ARYA, S.; KUMAR, V. L.; KUMAR, V. Anticancer and 
cytotoxic properties of the Calotropis procera in a transgenic mouse model of 
hepatocellular carcinoma. World Journal of Gastroenterology, 12(16): 2517-2522, 
2006. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barrett%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11517925
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rawlings%20ND%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11517925
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11517925


105 
 

CHOU K. C.; CAI, Y. D. Prediction of protease types in a hybridization space. 
Biochemical and Biophysical Research Communications, 339(3): 1015-1020, 
2006. 

 

COLLEN, D. The plasminogen (fibrinolytic) system. Thrombosis and Haemostasis, 
82: 259-270, 1999. 

 

COLMAN, R. W.; CLOWES, A. W.; GEORGE, J. N.; HIRSH, J.; MARDER, V. J. 
Overview of hemostasis. In: COLMAN, R. W.; HIRSH, J.; MARDER, V. J.; CLOWES, 
A. W.; GEORGE, J. N. eds. Hemostasis and thrombosis. Basic principles and 
clinical practice, 4th ed, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, p. 3-16, 2001a. 

 

COLMAN, R. W.; HIRSH, J.; MARDER, V. J.; CLOWES, A. W. Overview of 
coagulation, fibrinolysis, and their regulation. In: COLMAN, R. W.; HIRSH, J.; 
MARDER, V. J.; CLOWES, A. W.; GEORGE, J. N. eds. Hemostasis and thrombosis. 
Basic principles and clinical practice, 4th ed, Lippincott, Williams & Wilkins, 
Philadelphia, p. 17-20, 2001b. 

 

CONDREA, E., YANG, C. C., ROSENBERG, P. Anti-coagulant activity and plasma 
phosphatidylserine hydrolysis by snake venom phospholipases A2. Thromb Haemost. 
49: 151, 1983. 
 

DAHBACK, B. Blood coagulation ad its regulation by anticoagulant pathways: genetic 
pathogenesis of bleeding and thrombotic diseases. Journal of Internal Medicine, 257: 
209-223, 2005. 

 

DAVIE, E. W.; FUJIKAWA, K.; KURACHI, K.; KISIEL, W. The role of serine proteases 
in the blood coagulation cascade. Advances in Enzymology and Related Areas of 
Molecular Biology, 48: 277-318, 1979. 
 

DAVIE. E. W.; RATNOFF, O. D. Waterfall sequence for intrinsic blood clotting. 
Science, 145: 1310-1312, 1964. 

 

DELTA UNIVERSAL. 4ª ed. Rio de Janeiro, Editora Delta. 1394p, 1982. 

 

DEWAN, S.; KUMAR, S.; KUMAR, V. L. Antipyretic effect of latex of Calotropis 
procera. Indian Journal of Pharmacology, 32(3): 247-252, 2000a. 

 

DEWAN, S.; SANGRAULA, H.; KUMAR, V. L. Preliminary studies on the analgesic 
activity of latex of Calotropis procera. Journal of Ethnopharmacology, 73: 307-311, 
2000b. 

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471040975.html
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471040975.html


106 
 

 

DOMSALLA, A.; MELZIG, M. Occurrence and properties of proteases in plant latices. 
Planta Medica, 74: 699-711, 2008. 

 

DUBEY, V. K., JAGANNADHAM, M. V. Procerain, a stable cysteine protease from the 
latex of Calotropis procera. Phytochemistry. 62(7): 1057-1071, 2003. 

 

DUBEY, V. K.; PANDE, M.; SINGH, B. K.; JAGANNADHAM, M. V. Papain-like 
proteases: applications of their inhibitors. African Journal of Biotechnology, 6(9): 
1077-1086, 2007. 

 

EDWIN, F., JAGANNADHAM, M. V. Single disulfide bon reduced papain exists in a 
compact intermediate state. Biochimica et Biophysica Acta. 1479: 69-82. 2000. 
 

EVANS, H. J. Cleavage of the Aα chain of fibrinogen and the α polymer of fibrin by the 
venom of spitting cobra (Naja nigricollis). Biochimica et Biophysica Acta, 660: 219-
226, 1981. 
 

FEIJOO-SIOTA, L.; VILLA, T. G. Native and biotechnologically engineered plant 
proteases with industrial applications. Food Bioprocess Technology, 4: 1066-1088, 
2011. 

 

FONSECA, K. C.; MORAIS, N. C. G.; QUEIROZ, M. R.; SILVA, M. C.; GOMES, M. S.; 
COSTA, F. O.; MAMEDE, C. C. N.; TORRES, F. S.; PENHA-SILVA, N.; BELETTI, M. 
E.; CANABRAVA, H. A. N.; OLIVEIRA, F. Purification and biochemical characterization 
of Eumiliin from Eufhorbia milii var. hislopii latex. Phytochemistry, 71: 708-715, 2010. 

 

FRANCO, R. F.; DE JONGE, E.; DEKKERS, P. E. P.; TIMMERMAN, J. J.; SPEK, C. 
A.; VAN DEVENTER, S. J. H.; VAN DEURSEN, P.; VAN KERKHOFF, L.; VAN 
GEMEN, B.; TEM CATE, H.; VAN DER POLL; REITSMA, P. H. The in vivo kinetics of 
tissue factor mRNA expression during human endotoxemia: relationship with activation 
of coagulation. Blood, 96: 554-559, 2000. 

 

FRANCO, R. F. Fisiologia da coagulação, anticoagulação e fibrinólise. Medicina, 
Ribeirão Preto, 34: 229-237, 2001. 

 

FREITAS, A. P., BITENCOURT, F. S., BRITO, G. A. C., ALENCAR, N. M. N., 
RIBEIRO, R. A., LIMA-JÚNIOR, R. C. P., RAMOS, M. V. VALE, M. L. Protein fraction 
of Calotropis procera latex protects against 5-fluorouracil-induced oral mucositis 
associated with downregulation of pivotal pro-inflammatory mediators. Naunyn 
Schmiedebergs Archieves in Pharmacology, 2012. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13881981


107 
 

 

FREITAS, C. D. T. Identificação, purificação, caracterização e atividade biológica 
de proteínas do látex de Calotropis procera envolvidas na defesa da planta. Tese 
(Doutorado em Bioquímica Vegetal) – Centro de Ciências, Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2009. 
 

FREITAS, C. D. T.; OLIVEIRA, J. S.; MIRANDA, M. R. A.; MACEDO, N. M. R.; SALES 
M. P.; VILLAS-BOAS, L. A.; RAMOS, M. V. Enzymatic activities and protein profile of 
latex from Calotropis procera. Plant Physiology and Biochemistry, 45: 781-789, 
2007. 

 

FREITAS, C. D. T.; SOUZA, D. P.; ARAÚJO, E. S.; CAVALHEIRO, M. G; OLIVEIRA L. 
S.; RAMOS, M. V. Anti-oxidative and proteolytic activities and protein profile of laticifer 
cells of Cryptostegia grandiflora, Plumeria rubra and Euphorbia tirucalli. Brazilian 
Journal of Plant Physiology, 22: 11-22, 2010. 
 

FREITAS, C. D. T.; LOPES, J. L. S.; BELTRAMINI, L. M.; OLIVEIRA, R. S. B.; 
OLIVEIRA, J. T. A.; RAMOS, M. V. Osmotin from Calotropis procera latex: new insights 
into structure and antifungal properties. Biochimica et Biophysica Acta - 
Biomembranes,1808: 1-7, 2011. 
 

GARCIA-LORENZO, M., SJODIN, A., JANSSON, S., FUNK, C. Protease gene families 
in Populus and Arabidopsis. BMC Plant Biology, 6: 30, 2006. 
 

GETTINS, P. W. Serpin: structure, mechanism and function. Chemical Reviews, 102: 
4751-4804, 2002. 

 

GIORDANI, R.; CARDENAS, M. L.; MOULIN-TRAFFORT J.; RÉGLI, P. Fungicidal 
activity of latex sap from Carica papaya and antifungal effect of D(+)-glucosamine on 
Candida albicans growth. Mycoses, 39: 103-10, 1996. 
 

GIORDANI, R.; GACHON, C.; BUC, J.; REGLI, P.; JACOB, J. L. Antifungal action of 
Hevea brasiliensis latex. Its effect in combination with fluconazole on Candida albicans 
growth. Mycoses, 42: 465-474, 1999. 
 

GIORDANI, R.; SIEPAIO, M.; MOULIN-TRAFFORT, J.; REGLI, P. Antifungal action of 
Carica papaya latex: isolation of fungal cell wall hydrolysing enzymes. Mycoses, 34: 
469-477, 1991. 
 

GOMES, C. E. M.; BARBOSA, A. E. A. D.; MACEDO, I. I. P.; PITANGA, J. C. M.; 
MOURA, F. T; OLIVEIRA, A. S. Effect of trypsin inhibitor from Crotalaria pallida seeds 
on Callosobruchus maculatus (cowpea weevil) and Ceratitis capitata (fruit fly). Plant 
Physiology and Biochemistry, 43: 1095-1102, 2005. 
 

http://lattes.cnpq.br/3427885672312583
http://lattes.cnpq.br/8854775694465990
http://lattes.cnpq.br/4958135742532499
http://lattes.cnpq.br/9632140346277288
http://lattes.cnpq.br/3427885672312583
http://lattes.cnpq.br/6264982300012380
http://lattes.cnpq.br/6066310198344526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Giordani%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cardenas%20ML%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moulin-Traffort%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22R%C3%A9gli%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


108 
 

GRUDKOWSKA, M., ZAGDANSKA, B. Multifunctional role of plant cysteine 
proteinases. Acta Biochimica Polonica. 51(3): 609-624, 2004. 
 

GRZONKA, Z.; JANKONSKA, E.; KASPRZYKUWSKI, F.; HARSPRZYKOWSKA, R.; 
LANKILWICZ, L.; WICZK, W.; WIECZERZAK, E.; CIARKOWSKI, J.; DRABIK, P.; 
HAGEL, J. M.; YEUNG, E. C; FACCHINI, P. J. Got milk? The secret life of laticifers. 
Trends in Plant Science, 13: 631-639, 2008. 

 

HARMENING, D. M. Clinical hematology and fundamentals of hemostasis. 
Philadelphia, F. A. Davis, 2002. 

 

HEDSTROM, L. Serine protease: mechanism and specificity. Chemical Reviews, 102: 
4501-4524, 2002. 

 

HIRAYAMA, K. K.; KONNO, K.; HIRAYMA, C.; NAKAMURA, M.; TATEISHI, K.; 
TAMURA, Y.; HATTORI, M.; KOHNO, K. Papain protects papaya trees from 
herbivorous insects: role of cysteine proteases in latex. Plant Journal, 37(3): 370-378, 
2004. 

 

HOFFMAN, M.; MONROE, D. Rethinking the coagulation cascade. Current 
Hematology Reports, 4: 391-396, 2005. 

 

IAMSETTY, S., KUNDU, S., JAGANNADHAM, M.V. Purification and biochemical 
characterization of a highly active cysteine protease ervatamin A from the latex of 
Ervatamia coronaria. Journal of Protein Chemistry, 22(1): 1-13, 2003. 
 

IMAMURA, T.; BANBULA, A.; PEREIRA, P. J.; TRAVIS, J.; POTEMPA, J. Activation of 
human prothrombin by arginine-specific cysteine proteinases (Gingipains R) from 
Porphyromonas gingivalis. The Journal of Biological Chemistry, 276(22): 18984-
18991, 2001a. 

 

IMAMURA, T.; TANASE, S.; HAMAMOTO, T.; POTEMPA, J.; TRAVIS, J. Activation of 
blood coagulation factor IX by gingipains R, arginine-specific cysteine proteinases from 
Porphyromonas gingivalis. The Biochemical Journal, 15(2): 325-331, 2001b. 
 

JANOWSKI, R.; KOZAK, M.; JASKOLSKI, M.; GRUBB, A. Structural studies of 
cysteine proteases and their inhibitors. Acta Biochimica Polonica, 48: 1-20, 2001. 

 

JENNEWEIN, C.; TRAN, N.; PAULUS, P.; ELLINGHAUS, P.; EBLE, J. A.; 
ZACHAROWSKI, K. Novel aspects of fibrin(ogen) fragments in the course of 
inflammation. Molecular Medicine, 17(5-6): 568-573, 2011. 



109 
 

 

JENNY, N. S.; MANN, K. G. Coagulation cascade: an overview. In: LOSCALZO, J.; 
SCHAFER, A. I. eds. Thrombosis and hemorrhage. 2nd ed, Baltimore, Williams & 
Wilkins, p. 3-27, 1998. 

 

JI, C.; KUC, J. Antifungal activity of cucumber beta-1,3-glucanase and chitinase. 
Physiological and Molecular Plant Pathology, 49: 257-265, 1996. 
 

JOHN, K. S.; BHAT, S. G.; RAO PRASADA, U. J. S. Biochemical characterization of 
sap (latex) of a few Indian mango varieties. Phytochemistry, 62: 13-19, 2003. 

 

JOO, H. S., PARK, G. C., CHO, W. R., TAK, E., PAIK, S. R., CHANQ, C. S. Purification 
and characterization of a prothrombin activating protease from Nephila clavata. 
Toxicon, 40: 289–296, 2002. 
 

JUDD, W. S.; CAMPBELL, C. S.; KELLOGG, E. A.; STEVENS, P. F. Plant 
Systematics - A Phylogenetic Approach. Sunderland, Sinauer associates, Inc. 2002. 

 

KEKWICK, R. G. O. Latex and laticifers. Encyclopedia of Life Science, Nature 
Publishing Group, 1-6, 2001. 

 

KEMBHAVI. A. A.; BUTTLE, D. J.; KNIGHT. C. G.; BARRETT, A. J. The two cysteine 
endopeptidases of legume seeds: purification and characterization by use of specific 
fluorometric assays. Archives of Biochemistry and Biophysics, 303: 208-213, 1993. 

 

KIRTIKAR, K. R.; BASU, B .D. Indial medical plants. Allahabad, Lolit Mohan Basu. 
1606p, 1935. 

 

KISSMANN, K.G.; GROTH, D. Plantas infestantes e nocivas. 2ª ed. Editora BASF, 
São Paulo, 978p, 1999. 

 

KOMORI, Y.; SUGIHARA, H.; TU, A. T. Specificity of hemorrhagic proteinase from 
Crotalus atrox (Western diamond back rattle snake) venom. Biochimica et 
Biophysica Acta, 829: 127-130, 1985. 
 

KONNO, K.; HIRAYAMA, C.; NAKAMURA, M.; TATEISHI, K.; TAMURA, Y.; HATTORI, 
M.; KOHNO, K. Papain protects papaya trees from herbivorous insects: role of cysteine 
proteases in latex. Plant Journal, 37(3): 370-378, 2004.  

 



110 
 

KONNO, K. Plant latex and other exudates as plant defense systems: roles of various 
defense chemicals and proteins contained therein. Phytochemistry, 72(13): 1510-30, 
2011. 
 

KREM, M. M.; DI CERA, E. Evolution of enzyme cascades from embryonic 
development to blood coagulation. Trends in Biochemistry Science, 27: 67-74, 2002. 

 

KUMAR, A. Ayurvedic medicines: some potential plants for medicine from India. 
A meeting of the international forum on traditional medicines. Toyama Medical and 
Pharmaceutical University, Toyama, Japan, 1999. 

 

KUMAR, H. S.; BASU, N. Anti-inflammatory activity of the latex Calotropis procera. 
Journal of Ethnopharmacology, 44: 123-125, 1994. 

 

KUMAR, V. L., CHAUDHARY, P., RAMOS, M. V., MOHAN, M., MATOS, M. P. V. 
Protective effect of proteins derived from the latex of Calotropis procera against 
inflammatory hyperalgesia in monoarthritic rats. Phytotherapy Research, 25: 1336-
1341, 2011. 
 

KUNDU, S.; SUNDD, M.; JAGANNADHAM, M. V. Purification and Characterization of a 
Stable Cysteine Protease Ervatamin B, with Two Disulfide Bridges, from the Latex of 
Ervatamia coronaria. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48: 171-179, 
2000. 
 

KYNDT, T.; DAMME, E.J. M. V.; BEEUMEN, J. V.; GHEYSEN, G. Purification and 
characterization of the cysteine proteinases in the latex of Vasconcellea spp. The Febs 
Journal, 274: 451-462, 2007. 
 

LAEMMLI, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 
bacteriophage T4. Nature, 15; 227(5259): 680-685, 1970. 
 

LARHSINE, M.; OUMOULID, L.; LAZREK, H. B.; WATALEB, C. S.; BOUSAID, M.; 
BEKKOUCHE, K; MARKOUK, M.; JANA, M. Screening of antibacterial and 
antiparasidic activities of six Moroccan medicinal plants. Therapie, 54: 763-765, 1999. 

 

LARHSINI, M.; BOUSAID, M.; LAZREK, H. B.; JANA, M. Evaluation of antifungal and 
molluscicidal properties of extract of Calotropis procera. Fitoterapia, 68: 371-373, 
1997. 

 

LIGGIERI C., ARRIBERE M. C., TREJO S. A., CANALS F., AVILES F. X., PRIOLO N. 
S. Purification and biochemical Characterization of Asclepain c I from the latex of 
Asclepias curassavica L. Protein Journal, 23: 403-411, 2004. 
 

http://pubs.acs.org/journal/jafcau


111 
 

LIGGIERI, C.; OBREGÓN, W; TREJO, S.; PRIOLO, N. Biochemical analysis of a 
papain-like protease isolated from the látex of Asclepias curassavica L. Acta 
Biophysica Sinica, 154-162, 2009.  

 

LIJNEN, H. R. Matrix metalloproteinases and cellular fibrinolytic activity. Biochemistry, 
67: 92-98, 2002. 
 

LIMA-FILHO, J. V.; PATRIOTA, J. M.; SILVA, A. F. B.; FILHO, N. T.; OLIVEIRA, R. S. 
B.; ALENCAR, N. M. N.; RAMOS, M. V. Proteins from latex of Calotropis procera 
prevent septic shock due to lethal infection by Salmonella enterica serovar 
Typhimurium. Journal of Ethnopharmacology, 129: 327-334, 2010. 

 

LORD, S. T. Fibrinogen and fibrin: scaffold proteins in hemostasis. Current Opinion in 
Hematology, 14: 236-241, 2007. 

 

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 
Instituto Planatarum, São Paulo, 512p, 2002. 

 

LOSCALZO, J. S .A. I. Thrombosis and hemorrhage. 3rd ed. Williams & Wilkins, 
Philadelphia, Lippincott, 2003. 

 

LUCHTMAN-JONES, L.; BROZE, J. The current status of coagulation. Annals of 
Medicine, 27(1): 47-52, 1995. 

 

LYNN, K. R.; CLEVETTE-RADFORD, N. A. Biochemical properties of lattices from the 
Euphorbiaceae. Phytochemistry, 26: 939-944, 1987. 

 

LYNN, K. R.; CLEVETTE-RADFORD, N. A. Hevamins: serine-centred proteases from 
the latex of Hevea brasiliensis. Phytochemistry, 25(10): 2279-2282, 1986. 

 

MACEDO, M. L., FREIRE, M. D., PARRA, A. A kunitz-type inhibitor of coleopteran 
proteases, isolated from Adenanthera pavonina L. seeds and its effect on 
Callosobruchus maculatus. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 2533-
2540, 2004. 
 

MACFARLANE, R. G. An enzyme cascade in the blood clotting mechanism and its 
function as a biochemical amplifier. Nature, 202: 498-499, 1964. 

 



112 
 

MATSUI, T.; HAMAKO, J., TITANI, K. Structure and function of shake venom proteins 
affecting platelet plug formation. Toxins, 2: 10-23, 2010. 

 

MELO, V. M. M.; VASCONCELOS, I. M.; GOMES, V. M.; CUNHA, M.; SOARES, A. A.; 
OLIVEIRA, J. T. A. A cotyledonary agglutinin from Luetzelburgia auriculata inhibits the 
fungal growth of Colletotrichum lindemuthianum, Fusarium solani and Aspergillus niger 
and impairs glucose-stimulated acidification of the incubation medium by 
Saccharomyces cerevisiae cells. Plant Science, 169: 629-639, 2005. 
 

MENON, M.; VITHAYATHIL, P. J.; RAJU, S, M.; RAMADOSS, C. S. Isolation and 
characterization of proteolytic enzymes from the latex of Synadenium grantii Hook. 
Plant Science, 163: 131-139, 2002. 

 

MINCOFF, P. C.; CORTEZ, D. A. G.; UEDA-NAKAMURA, T.; NAKAMURA, C. V.; 
FILHO, B. P. D. Isolation and characterization of a 30 kD antifungal protein form seeds 
of Sorghum bicolor. Research in Microbiology, 157: 326-332, 2006. 

 

MORCELLE, S. R.; CAFFINI, N. O.; PRIOLO, N. Proteolytic properties of Funastrum 
clausum Latex. Fitoterapia, 75: 480- 493, 2004. 

 

MOELLER, E. H.; JORGENSEN, L. Alternative routes of administration for systemic 
delivery of protein pharmaceuticals. Drug Discovery Today: Technologies, 5(2-3): 
89-94, 2008. 
 

MOULIN-TRAFFORT, J.; GIORDANI, R.; REGLI, P. Antifungal action of latex saps 
from Lactuca sativa and Asclepias curassavica. Mycoses, 33: 383–392, 1990. 
 

MOUSSAOUI, A. E.; NIJS, M.; POUL, C.; WINTJENS, R.; VINCENTELLI, J.; 
AZARKAN, M.; LOOZE, Y. Revisiting the enzymes stored in the laticifers of Carica 
papaya in the context of their possible participation in the plant defence mechanism. 
Cellular and Molecular Life Sciences, 58(4): 556-570, 2001. 
 

MOSESSON, M. W. Fibrinogen and fibrin: structure and functions. Journal of 
Thrombosis and Haemostasis, 3: 1894-1904, 2005. 

 

MOURSY, L. E. Insecticidal activity of Calotropis procera extracts of the flesh fly, 
Sarcophaga hemorrhoidalis fallen. Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 
27(2): 505-514, 1997. 

 

MOUSSAOUI, A. E., NIJS, M., PAUL, C., WINTJENS, R., VINCENTELLI, J., 
AZARKAN, M., LOOZE, Y. Revisiting the enzymes stored in the laticifers of Carica 

http://www.springer.com/birkhauser/biosciences/journal/18


113 
 

papaya in the context of their possible participation in the plant defence mechanism. 
Cellular and Molecular Life Science, 58: 556–570, 2001. 
 

MUEEN, A. K. K.; RANA, A. C.; KIXIT, V. K. Calotropis species (Asclepiadaceae): a 
comprehensive review. Pharmacognosy Magazine, 1: 48-52, 2005. 

 

MUTHU, C.; AYYANAR, M.; RAJA, N.; IGNACIMUTHU, S. Medicinal plants used by 
traditional healers in Kancheepuram District of Tamil Nadu, India. Journal of 
Ethnobiology and Ethnomedicine, 2:43, 2006. 

 

NALLAMSETTY, S., KUNDU, S., JAGANNADHAM, M. V. Purification and biochemical 
characterization of a highly active cysteine protease ervatamin A from the latex of 
Ervatamia coronaria. Jounal of Protein Chemistry, 22(1): 1-13, 2003. 
 

NATHAN, D. G.; ORKIN, S. H.; GINSBURG, D.; LOOK, T. A. Nathan and Oski’s 
hematology of infancy and childhood. 6th ed. Philadelphia, Saunders, 2003. 

 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: princípios de bioquímica. 3ª ed. São Paulo, 
Sarvier, 2002. 

 

NOSOH, Y.; SEKIGUCHI, T. Protein engineering  thermostability. Tibtech, 8: 16-20, 
1990. 

 

OLIVEIRA, J. S.; COSTA-LOTUFO, L. V.; BEZERRA, D. P.; ALENCAR, N. M. N.; 
MARINHO-FILHO, J. D. B.; FIGUEIREDO, I. S. T.; MORAES, M. O.; PESSOA, C.; 
ALVES, A. P. N. N.; RAMOS, M. V. In vivo growth inhibition of sarcoma 180 by latex 
proteins from Calotropis procera. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of 
Pharmacology, 382: 139-149, 2010. 

 

OLIVEIRA, R. S. B., FIGUEIREDO, I. S. T., FREITAS, L. B. N., PINHEIRO, R. S. P., 
BRITO, G. A. C., ALENCAR, N. M. N., RAMOS, M. V., RALPH, M. T., LIMA-FILHO, J. 
V. Inflammation induced by phytomodulatory proteins from the latex of Calotropis 
procera (Asclepiadaceae) protects against Salmonella infection in a murine model of 
typhoid fever. Inflammation Research, 61: 689-698, 2012. 
 

OLIVER-SALVADOR, M. C.; LIAN, Z.; LAURSEN, R. A.; BOLÃNOS-GARCÍA, V. M.; 
SORIANO-GARCÍA, M. Biochemical characterisation of MX-4, a plant cysteine 
protease of broad specificity and high stability. Food chemistry, 128: 343-352, 2011. 

 

OTTO, H. H.; SCHIRMEISTER, T. Cysteine proteases and their inhibitors. Chemical 
Reviews, 97: 133-171, 1997. 



114 
 

 

OUYANG, C., TENG, C. M. Fibrinogenolytic enzymes of Trimeresurus 
mucrosquamatus venom. Biochimica et Biophysica Acta. 420: 298-308, 1976. 
 

PAL, G.; SINHA, N. K. Isolation, crystallization and properties of Calotropis DI and DII 
from Calotropis gigentea. Archives of Biochemistry and Biophysics, 202: 321-329, 
1980. 

 

PATEL, G.K., KAWALE, A. A.; SHARMA, A. K. Purification and physicochemical 
characterization of a serine protease with fibrinolytic activity from latex of a medicinal 
herb Euphorbia hirta. Plant Physiology and Biochemistry, 52: 164-171, 2012. 

 

PEREIRA, DANIELLE A.; RAMOS, MÁRCIO V.; SOUZA, DIEGO P.; PORTELA, 
TEREZA C. L.; GUIMARÃES, JORGE A.; MADEIRA, SOCORRO V. F.; FREITAS, 
CLEVERSON D.T. Digestibility of defense proteins in latex of milkweeds by digestive 
proteases of Monarch butterflies, Danaus plexippus L.: a potential determinant of plant-
herbivore interactions. Plant Science (Limerick), 1-8, 2010. 

 

PEREIRA, L. S.; GOMES, M. V.; FERNANDES, K. V. S.; SALES, M. P.; XAVIER-
FILHO, J. Insecticidal and antifungic proteins of the latex from Manihot glaziovii Muell. 
Revista Brasileira de Botânica, 22(1): 1-8, 1999. 
 

POWERS, J. C.; ASGIAN, J. L.; EKICI, O. D.; JAMES, K. E. Irreversible inhibitors of 
serine, cysteine, and threonine proteases. Chemical Reviews, 102: 4639-4750, 2002. 

 

PRIOLO, N.; VALLE, S. M.; ARRIBÉRE, M. C.; LOPES, L.; CAFFINE, M. Isolation and 
Characterization of a Cysteine Protease from the Latex of Araujia hortorum Fruits. 
Journal of Protein Chemistry, 19(1): 39-49, 2000. 
 

RAJESH, R.; NATARAJU, A.; GOWDA, C. D. R.; FREY, B. M.; FREY, F. J.; 
VISHWANATH, B. S. Purification and characterization of a 34-kDa, heat stable 
glycoprotein from Synadenium grantii latex: action on human fibrinogen and fibrin clot. 
Biochimie, 88: 131-1322, 2006. 

 

RAJESH, R.; RAGHAVENDRAGOWDA, C. D.; NATARAJU, A.; DHANANJAYA, B. L.; 
KEMPARAJU, K.; VISHWANATH, B. S. Procoagulant activity of Calotropis gigantia 
latex associated with fibrin(ogen)olytic activity. Toxicon, 46: 84-92, 2005. 

 

RAJESH, R.; SHIVAPRASAD, H. V.; RAGHAVENDRAGOWDA, C. D.; NATARAJU, A.; 
DHANANJAYA, B. L.; VISHWANATH, B. S. Comparative study on plant latex 
proteases and their involvement in hemostasis: a special emphasis on clot inducing 
and dissolving properties. Planta Medica, 73(10): 1061-1067, 2007. 



115 
 

 

RAMOS, M. V.; BANDEIRA, G. P.; FREITAS, C. D. T.; NOGUEIRA, N. A. P.; 
ALENCAR, N. M. N.; SOUSA, P. A. S.; CARVALHO, A. F. U. Latex constituents from 
Calotropis procera (R. Br.) display toxicity upon egg hatching and larvae of Aedes 
aegypti (Linn.). Memórias Instituto Oswaldo Cruz; 1001(5): 503-510, 2006. 

 

RAMOS, M. V.; FREITAS, C. D. T.; STANISÇUASKI F.; MACEDO, L. L. P.; SALES, M. 
P.; SOUZA, D. P.; CARLINI C. R. Performance of distinct crop pests reared on diets 
enriched with latex proteins from Calotropis procera: role of laticifer proteins in plant 
defense. Plant Science (Limerick), 173: 349-357, 2007. 
 

RAMOS, M. V.; GRANGEIRO, T. B.; FREIRE, E. A.; SALES, M. P.; SOUZA, D.P.; 
ARAÚJO, E. S.; FREITAS, C. D. T. The defensive role of latex in plants: detrimental 
effects on insects. Anthropod-Plant Interactions; 4: 57-67, 2010. 

 

RAMOS, M. V.; OLIVEIRA, J. S.; FIGUEIREDO, J. G.; FIGUEIREDO, I. S. T.; KUMAR, 
V. L.; BITENCURT, F. S.; CUNHA, F. Q.; OLIVEIRA, R. S. B.; BOMFIM, L. R.; LIMA-
FILHO, J. V.; ALENCAR, N. M. N. Involvement of NO in the inhibitory effect of 
Calotropis procera latex protein fractions on leukocyte rolling, adhesion and infiltration 
in rat peritonitis model. Journal of Ethnopharmacology, 125: 1-10, 2009. 
 

RAMOS, M. V.; VIANA, C. A.; SILVA, A. F. B.; FREITAS, C. D. T.; FIGUEIREDO, I. S. 
T.; OLIVEIRA, R. S. B.; ALENCAR, N. M. N.; LIMA-FILHO, J. V. M.; KUMAR, V. L. 
Proteins derived from latex of C. procera maintain coagulation homeostasis in septic 
mice and exhibit thrombin- and plasmin-like activities. Naunyn-Schmiedeberg's 
Archives of Pharmacology, 385: 455-463, 2012. 

 

RANDEN, C.; TOOZE, J. Prediction, engineering, and design of protein 
structures. In: Introduction to protein structure. Nova York e Londres, Garland 
Publisching, 247-266, 1991. 

 

RASIK, A. M.; RAGHUBIR, R.; GUPTA, A.; SHUKLA, A.; DUBEY, M. P.; 
SRIVASTAVA, S.; JAIN, H. K.; KULSHRESTHA, D. K. Healing potential of Calotropis 
procera on dermal wounds in Guinea pigs. Journal of Ethnopharmacology, 68: 261-
266, 1999. 

 

RAWDKUEN, S., CHAIWUT, P., PINTATHONG, P., BENJAKUL, S. Three-phase 
partitioning of protease from Calotropis procera latex. Biochemical Engineering 
Journal, 50: 145-149, 2010. 
 

RAWLINGS, N. D.; BARRETT, A. J.; BATEMAN, A. Evolutionary families of 
peptidases. The Biochemical Journal, 290: 205-218, 1993. 

 

http://lattes.cnpq.br/3427885672312583
http://lattes.cnpq.br/1737545840776257
http://lattes.cnpq.br/7934184974850346
http://lattes.cnpq.br/7890362793618911
http://lattes.cnpq.br/7890362793618911
http://lattes.cnpq.br/8854775694465990
http://lattes.cnpq.br/5587901760491970


116 
 

RAWLINGS, N. D.; BARRETT, A. J.; BATEMAN, A. MEROPS: the peptidase 
database. Nucleic Acids Research, 38 (Issue suppl 1), 2010. 

 

RICHTER, G.; HANS, P. S.; FRIEDRICH, D.; TURECEK, P. L. Activation and 
inactivation of human factor X by proteases derived from Ficus carica. British Journal 
of Haematology, 119: 1042-1051, 2002.  

 

RUDENSKAYA, G. N.; BOGACHEVA, A. M.; PREUSSER, A.; KUZNETSOVA, A. V.; 
DUNAEVSKY, Y. A. E.; GOLOVKIN, B. N.; STEPANOV, V. M. Taraxalisin - a serine 
proteinase from dandelion Taraxacum offcinale Webb. FEBS letters, 437: 237-240, 
1998. 

 

RZYCHON, M.; CHMIEL, D.; STEC-NIEMCZYK, J. Modes of inhibition of cysteine 
proteases. Acta Biochimica Polonica, 51: 861-873, 2004. 

 

SADLER, J. E. New concepts in Von Willebrand disease. Annual Reviews in 
Medicine, 56: 173-191, 2005. 

 

SANGRAULA, H.; DEWANS, S.; KUMAR, V. L. Evaluation of antiinflammatory activity 
of the latex of Calotropis procera in different models of inflammation. 
Inflammopharmocology, 9: 257-264, 2002. 

 

SEQUEIRA, B. J.; VITAL,M. J. S.; POHLIT, A. M.; PARAROLS, I. C.; CAÚPER, G. S. 
B. Antibacterial and antifungal activity of extracts and exudates of the Amazonian 
medicinal tree Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson (common name: sucuba). 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 104(4): 659-66, 2009. 
 

SCHALLER, A. A cut above the rest: the regulatory function of plant proteases. Planta, 
220(2): 183-197, 2004. 

 

SCHECHTER, I.; BERGER, A. On the size of the active site in proteases. I. Papain. 
Biochemical and Biophysical Research Communications, 27(2):157-62, 1967. 

 

SCHERAGA, H. A. The thrombin-fibrinogen interaction. Biophysical Chemistry, 112: 
117-130, 2004. 

 

SHARMA, P.; DEVI, J.; SHARMA, J. In vitro hemolysis of human erythrocytes by plant 
extracts with antiplasmodial activity. Journal of Ethnopharmacology, 74: 239-243, 
2001. 

http://nar.oxfordjournals.org/
http://nar.oxfordjournals.org/content/38/suppl_1.toc


117 
 

 

SHIVAPRASAD, H. V.; RAJESH, R.; FREY, B. M.; FREY, F. J.; VISHWANATH, B. S. 
‘Pergularain e I’ – a plant cysteine protease with thrombin-like activity from Pergularia 
extensa latex. Thrombosis Research, 125: 100-105, 2010. 

 

SHIVAPRASAD, H. V.; RAJESH, R.; NANDA, B. L.; DHARMAPPA, K. K.; 
VISHWANATH, B. S. Thrombin like activity of Asclepias curassavica L. latex: Action of 
cysteine proteases. Journal of Ethnopharmacology, 123: 106-109, 2009a. 

 

SHIVAPRASAD, H. V.; RIYAZ, M.; KUMAR, V. R.; DHARMAPPA, K. K.; TARANNUM, 
S.; SIDDESHA, J. M.; RAJESH, R.; VISHWANATH, B. S. Cysteine proteases from the 
Asclepiadaceae plants latex exhibited thrombin and plasmin like activities. Journal of 
Thrombosis and Thrombolysis, 28(3): 304-308, 2009b. 

 

SILVA, M. C. C.; SILVA, A. B.; TEIXEIRA, F. M.; SOUSA, P. C. P.; RONDON, R. M. 
M.; HONÓRIO JR, J. E. R.; SAMPAIO, L. R. L.; OLIVEIRA, S. L.; HOLONDA, A. N. M.; 
VASCONCELOS, S. M. M. Therapeutic and biological activities of Calotropis procera 
(Ait.) R. Br. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 332-336, 2010. 

 

SILVA, F. D. A. Caracterização bioquímica e molecular de uma 2-cis-
peroxirredoxina de feijão-de-corda Vigna unguiculata L. Walpers. Dissertação 
(Mestrado em Bioquímica Vegetal) – Centro de Ciências, Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2011. 
 

SILVA, L. G.; CARCIA, O.; LOPES, M. T.; SALAS, C. E. Changes in protein profile 
during coagulation of latex from Carica papaya. Brazilian Journal of Medical and 
Biological Research, 30(5): 615–619, 1997. 

 

SIMÕES, I.; FARO, C. Structure and function of plant aspartic proteinases. European  
Journal of Biochemistry FEBS, 271: 2067-2075, 2004. 

 

SINGH, A. N.; DUBEY, V. K. Exploring  applications of procerain B, a novel protease 
from calotropis procera, and characterization by N-terminal sequencing as well as 
peptide mass fingerprinting. Applied Biochemistry and Biotechnology, 164, 573-
580. 2011 

 

SINGH, A. N., SHUKLA, A. K., JAGANNADHAM, M. V., DUBEY, V. K. Purification of a 
novel cysteine protease, procerain B, from Calotropis procera with distinct 
characteristics compared to procerain. Process in Biochemistry, 45(3): 399-406, 
2010. 
 



118 
 

SOUZA, D. P., FREITAS, C. D., PEREIRA, D. A., NOGUEIRA, F. C., SILVA, F. D., 
SALAS, C. E., RAMOS, M. V. Laticifer proteins play a defensive role against 
hemibiotrophic and necrotrophic phytopathogens. Planta, 234(1): 183-93, 2011. 
 

SURI, S. S.; RAMAWAT, K. G. In vitro hormonal regulation of laticifer differentiation in 
Calotropis procera. Annals of Botany, 75: 477-480, 1995.  

 

SUSSMAN, G. L.; BEEZHOLDB, D. H.; LISSC, G. Latex allergy: historical perspective. 
Methods, 27(1): 3-9, 2002. 

 

SWENSON, S.; MARKLAND, F. S. JR., Snake venom fibrin(ogen)olytic enzymes. 
Toxicon, 45: 1021-1039, 2005. 
 

TAYLOR, M. A. J., AL-SHEIKH, M., REVELL, D. F., SUMMER, I. G., CONNERTON, I. 
F. cDNA cloning and expression of Carica papaya prochymopapain isoforms in 
Escherichia coli. Plant Science, 145: 41-47, 1999. 
 

TEIXEIRA, R. D., RIBEIRO, H. A., GOMES, M. T., LOPES, M. T., SALAS, C. E. The 
proteolytic activities in latex from carica candamarcensis. Plant Physiology and 
Biochemistry, 46(11): 956-961, 2008. 
 

THANKAMMA L. Hevea latex as wound healer and pain killer. Current Science, 84: 
971-972, 2003. 

 

TORRES, M. J.; TREJO, S. A.; OBREGÓN, W. D., AVÍLES, F. X.; LÓPEZ, L. M. I., 
NATALUCCI, C. L. Characterization of the proteolytic system present in Vasconcellea 
quercifolia latex. Planta, 2012. 

 

TURK, D.; GUNCAR, G.; PODOBNIK, M.; TURK, B. Revised definition of substrate 
binding sites of papain-like cysteine proteases. Biological Chemistry, 379: 137-147, 
1998. 

 

UHLIG, H. Plant proteases, industrial enzymes and their applications. New York, 
John Wiley and Sons, Inc. p. 147-151, 1998. 

 

VAN DER HOORN, R. A. L. Plant proteases: from phenotypes to molecular 
mechanisms. Annual Review of Plant Biology, 59: 191-223, 2008.  

 

VAN, D. S. J. H; BULLER, H. R.; TEN, C. J. W.; AARDEN, L. A.; HACK, C. E.; STURK, 
A. Experimental endotoxemia in humans: analysis of cytokine release and coagulation, 
fibrinolytic and complement pathways. Blood, 76: 2520-2527, 1990. 



119 
 

 

VIANA, C. A.; OLIVEIRA, J. S.; FREITAS, C. D. T.; ALENCAR, N. M. N.; CARVALHO, 
C. P. S.; NISHI, B. C.; RAMOS, M. V. Thrombin and plasmin-like activities in the latices 
of Cryptostegia grandiflora and Plumeria rubra. Blood Coagulation and Fibrinolysis, 
(in press), 2013. 
 

WALKER, I. D.; DAVIDSON J. F.; THOMSON J. M. Blood coagulation and hemostasis, 
Churchill Livingstone,,208-263, 1985. 
 

WANG, H.; XU, T.; LEWIN, M. R. Future possibilities for the treatment of septic shock 
with herbal components. The American Journal of Emergency Medicine, 27(1): 107-
112, 2009. 
 

WATT, J. M.; BREYER-BRANDWIJK, M. G. The medicinal and poisonous plants of 
Southern and Eastern Africa. 2nd ed. Edinburgh, E&S Livingtone. 127p, 1962. 

 

WHITE, J. Shake venoms and coagulophaty .Toxicon, 45: 951-967, 2005. 

 

XAVIER-FILHO, J.; CAMPOS, F.; MARIA, A. P.; ARY, B.; SILVA, C. P.; CARVALHO, 
M. M. M. Poor correlation between the levels of proteinase inhibitors found in seeds of 
different cultivars of cowpea (Vigna unguiculata) and the resistance/susceptibility to 
predation by Callosobruchus maculates. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 37:1139-1143, 1989. 
 

YEANG, H. Y.; ARIF, S. A. M.; YUSOF, F.; SUNDERASAN, E. Allergenic proteins of 
natural rubber latex. Methods, 27:32-45, 2002. 

 

 

 


