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RESUMO 

Popularmente conhecido pelas suas propriedades sedativas e calmantes, o 

Passiflora edulis Sims f. flavicarpa é pertencente da família Passifloraceae e 

originário das regiões tropicais das Américas. Com base em um caso de 

incogulabilidade associado ao consumo excessivo do suco do maracujá (Passiflora 

edulis Sims f. flavicarpa) em paciente anticoagulado com varfarina, foi proposto 

investigar a presença de inibidores da coagulação in vitro no extrato de Passiflora 

edulis Sims f. flavicarpa. Os estudos iniciais mostraram a presença de dois 

compostos de massas moleculares e ação inibitória distintas, a de prolongar a 

coagulação e a de inibir tripsina. 

O isolamento das atividades consistiu de extração, precipitação com acetona 

1:5 (v/v) e cromatografia de exclusão molecular em Sephadex G-25, permitindo a 

separação dos compostos ativos. 

 O inibidor de tripsina, após cromatografia de afinidade em tripsina-Sepharose 

e fase reversa (HPLC) em coluna µ-Bondapack C18, teve a região N-terminal 

seqüenciada. A busca de similaridade no banco de dados de proteínas mostrou 

identidade com inibidores da família Bowman-Birk, grupo II, sendo nomeado de 

PeTI-I12. Esse inibidor de aproximadamente 14.000 Da, age sobre a tripsina com 

constante de inibição de 0,2 nM . O PeTI-I12 é muito específico, pois não inibe 

outras serino proteinases como a calicreína plasmática humana, o fator Xa e a 

elastase. 

Em relação ao composto ativo sobre a coagulação, além do TTPa, observa-se 

também o prolongamento do TP e a não alteração do TT, indicando que o composto 

interfere na atividade dos fatores das vias intrínseca e extrínseca da coagulação e 

não sobre a atividade da trombina. O prolongamento do TTPa em plasma deficiente 

de fator VIII indica que o mecanismo pelo qual o princípio ativo presente no maracujá 

não envolve a inibição deste fator. 

A atividade inibitória não foi observada quando o extrato foi dialisado 

extensivamente, sugerindo ser um inibidor de baixa massa molecular, resistente ao 

aquecimento a 100°C por 10 minutos, mas termolábil após este período. O perfil de 

eluição do composto por HPLC mostra a característica hidrofóbica do material e por 

análise espectrométrica apresenta massa molecular na faixa de 600-700 Da. 



xxiii 

 

 

Este trabalho fornece evidências preliminares do efeito do extrato do 

Passiflora edulis Sims f. flavicarpa nos parâmetros da coagulação sanguínea, o que 

pode ser importante no tratamento e acompanhamento de pacientes anticoagulados 

ou com doenças hemorrágicas, podendo também abrir perspectivas para o 

desenvolvimento de compostos, sobretudo inibidores, para uso em aplicações 

biotecnológicas ou terapêuticas. 
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SUMMARY 

Popularly known by its sedative and calming properties, the Passiflora edulis 

Sims f. flavicarpa belongs to the Passifloraceae family and it is originated from 

tropical regions of the Americas. Based in one case of incoagulability associated with 

excessive consumption of passion fruit juice (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa) in 

an anticoagulated patient with warfarin was proposed to investigate the presence of 

blood clotting inhibitors in vitro in Passiflora edulis Sims f. flavicarpa extract. Initial 

studies showed the presence of two compounds of distinct molecular weight and 

inhibitory action on coagulation and on trypsin activity.  

The isolation of the activities consisted of extraction, acetone precipitation 1:5 

(v/v) and size exclusion chromatography on Sephadex G-25 allowing separation of 

active compounds. 

The trypsin inhibitor, after affinity chromatography on trypsin-Sepharose and 

reverse phase (HPLC) column µ-Bondapack C18, had the N-terminal region 

sequenced. The similarity search in the protein database showed identity with 

Bowman-Birk inhibitors, group II, being named PeTI-I12. This inhibitor of about 14000 

Da, acts on trypsin with inhibition constant of 0.2 nM.. The PeTI-I12 is highly specific 

because it does not inhibit other serine proteinases such as human plasma kallikrein, 

factor Xa and elastase.  

Regarding the active compound on coagulation, in addition to aPTT, 

prolongation of PT also is observed and no change occurs in TT, indicating that the 

compound interferes on the activity of intrinsic and extrinsic factors of coagulation 

pathways and not on thrombin activity. The prolongation of aPTT in FVIII deficient 

plasma indicates that the mechanism by which the active principle acts on 

coagulation does not involve the inhibition of this factor. 

The inhibitory activity was not observed when the extract was dialyzed 

extensively, suggesting a low molecular weight of the inhibitor, it also was resistant to 

heating at 100°C for 10 min, but labile after this period. The elution profile by HPLC 

shows a hydrophobic property and molecular mass in the range of 600-700 Da by 

spectrometric analysis.  

This study provides preliminary evidence of the effect of Passiflora edulis Sims 

f. flavicarpa on blood coagulation parameters, that may be important in the 

management of patients treated with anticoagulants or with hemorrhagic diseases, it 
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may also open perspectives for the development of compounds, mainly inhibitors, for 

use in biotechnology and therapeutics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Hemostasia 

Devido à importância fisiológica da integridade vascular e da circulação do 

sangue, mecanismos moleculares altamente sofisticados estão envolvidos na 

manutenção da fluidez sanguínea e no reparo de lesões (Davidson et al., 2003; 

Gailani e Renné, 2007; Tanaka et al., 2009). Estes processos envolvem respostas 

fisiológicas, como vasoconstrição, vasodilatação, respostas celulares (endotélio, 

plaquetas e hemácias) e interações bioquímicas (fatores da coagulação, da 

anticoagulação e da fibrinólise). Após lesão vascular, ocorre simultaneamente a 

vasoconstrição, redução do fluxo sanguíneo e a exposição de componentes 

macromoleculares da matriz subendotelial, tais como, glicosaminoglicanos, colágeno 

e poliânions solúveis (Colman e Schmaier, 1997; Gailani e Renné, 2007). As 

plaquetas circulantes são atraídas para o local, e se ligam diretamente ao colágeno 

subendotelial exposto nos vasos, por uma interação estabilizada pelo fator de von 

Willebrand (vWF) (Löwenberg et al., 2010). Após a adesão plaquetária, ocorrem 

alterações conformacionais e exposição da fosfatidilserina. Sobre essa superfície, 

ocorrem os complexos macromoleculares chaves da coagulação, como os 

complexos tenase e protrombinase, os quais limitam a coagulação ao local da lesão. 

Adicionalmente, as plaquetas secretam de seus grânulos diversos compostos como, 

o Fator V, cofator necessário para a formação do complexo protrombinase (Monroe 

et al., 2002; Mann et al., 2003), ADP, serotonina, histamina e enzimas que 

conduzem à formação de tromboxano A estimulando a ativação de outras plaquetas, 

e promovendo a agregação e a formação do tampão plaquetário (Jennings, 2009; 

Ren et al., 2010).  

A concomitante ação de substâncias provenientes do tecido lesionado, das 

plaquetas e do sangue (proteínas que aderem à parede vascular lesionada), conduz 

a ativação dos fatores de coagulação, os quais são proteinases e cofatores 

plasmáticos, que circulam no plasma na forma de zimogênios (Mann, 1999; Tanaka 

et al., 2009) e que são ativados em uma série de etapas, onde o substrato para cada 

enzima (ou complexo enzimático) é uma pró-enzima que é ativada para atuar na 

próxima etapa da reação em um processo denominado “cascata da coagulação” 

(Macfarlane, 1964). Atualmente, a cascata da coagulação (Figura 1) é considerada 

um modelo celular, onde na fase inicial, o complexo formado entre o fator tecidual 
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(FT), uma proteína de membrana, exposta no sítio da injúria e o FVIIa, uma serino 

proteinase, ativa o fator FX, direta ou indiretamente, através de fator FIXa (Tanaka et 

al., 2009). Na fase de propagação, o FXa sob uma superfície fosfolipídica 

(membrana plaquetária) e na presença de íons cálcio e do fator V, forma o complexo 

protrombinase (Monteiro, 2005), que reconhece e hidrolisa a protrombina, gerando 

grandes quantidades de trombina responsável pela amplificação do estímulo 

procoagulante com velocidade cerca de 30.000 vezes superior quando comparado a 

essa reação na ausência dos componentes do complexo. Por um mecanismo de 

retroalimentação positiva, a trombina ativa os fatores XI, IX, VIII e V, e estes quando 

ativos são atraídos para a superfície da plaqueta promovendo a formação dos 

complexos da coagulação. Além disso, a trombina ativa outras plaquetas, próximas 

ao local da lesão, via receptores PAR1 e PAR4, (Steinberg, 2005; Hirano, 2007; 

Angiolillo et al., 2010), que se ligam ao FXI via o receptor GPIb, co-localizam o fator 

VIII, componente do complexo tenase e ainda expõem várias moléculas do receptor 

GPIIb/IIIa, que pode concentrar fibrinogênio suficiente para a formação de fibrina 

pela trombina. Na fase final, a trombina ativa o FXIII plaquetário e plasmático, que 

por uma ligação cruzada reforça os monômeros de fibrina, estabilizando o tampão 

hemostático (Tanaka et al., 2009). 

O endotélio vascular regula a atividade plaquetária ao liberar óxido nítrico, 

prostaciclina, e ecto-ADPase. As células endoteliais também estão envolvidas na 

regulação do sistema da coagulação, já que produzem vários inibidores da 

coagulação, como o TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor), um inibidor do tipo 

Kunitz que inibe o complexo TF/FVIIa (Bates e Weitz, 2006; Hackeng et al., 2009; 

Tanaka et al., 2009). O heparan sulfato, um glicosaminoglicano presente na 

superfície das células endoteliais, que catalisa a atividade anticoagulante da 

antitrombina (AT) a qual inibe FIXa, FXa e trombina (Bates e Weitz, 2006; Patnaik e 

Moll, 2008; Tanaka et al., 2009) e trombomodulina, proteína que ao se ligar ao 

exosítio I da trombina otimiza a atividade catalítica dessa enzima na ativação da 

proteína C e do TAFI  (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor) (Bates e Weitz, 

2006; Tanaka et al., 2009). Pelo sistema da proteína C ocorre a hidrólise dos 

cofatores FVIIIa e FVa  (Rezaie e Yang, 2003; Esmon, 2003; Bates e Weitz, 2006; 

Bae et al., 2010; Chatterjee et al., 2010), tornando-os inaptos a formar os complexos 

tenase e protrombinase, respectivamente. E ainda, em resposta a um estímulo 
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procoagulante, o ativador de plasminogênio (tPA) é liberado dos corpos de Weibel-

Palade para promover a fibrinólise (Tanaka et al., 2009). 

Como resultado da ação coordenada de diferentes proteínas no processo de 

coagulação, ocorre simultaneamente a fibrinólise pela ação da plasmina, uma serino 

proteinase que degrada a fibrina. Essa enzima circula no plasma como zimogênio, o 

plasminogênio, fisiologicamente regulado pelo inibidor do ativador de plasminogênio 

(PAI-1) (Cesarman-Maus e Hajjar, 2005) e tem sua atividade enzimática diretamente 

inibida pela antiplasmina. A fibrinólise também é regulada positivamente pelos 

ativadores de plasminogênio do tipo uroquinase (u-PA) e tecidual (t-PA) (Dellas e 

Loskutoff, 2005; Mosnier e Bouma, 2006; Jögi et al., 2010). 

 

 
Figura 1 - (A) Modo convencional da cascata da coagulação. Apresentando duas iniciações: 

via intrínseca e via extrínseca convergindo para a via comum ao nível do fator Xa. (B) Nova cascata 

da coagulação, também conhecida como modelo celular. (Adaptado de Tanaka et al., 2009). 
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1.2. Cascata da coagulação sanguínea 

Como já citado, a cascata da coagulação (Figura 1) é considerada um modelo 

celular, onde o complexo formado entre o Fator tecidual (FT) e o FVIIa ativa o fator 

FX, direta ou indiretamente, através de fator FIXa (Tanaka et al., 2009; Zabczyk et 

al., 2010).  

O FT (Figura 2) é uma glicoproteína transmembrânica de 47 Da e 263 

aminoácidos, sendo 23 aminoácidos na porção transmembrânica, 21 localizados no 

citosol da membrana e 219 aminoácidos que são expostos após a lesão tecidual, o 

qual formará o complexo tenase extrínseco com o FVII. O domínio extracelular 

possui 2 pontes dissulfeto e 3 sítios glicosilados (Mackman, 2001; Levi et al., 2004; 

Dahlbäck, 2008; Butenas et al., 2009; Breitenstein et al., 2010; Shibeko et al., 2010; 

van der Berg et al., 2010 ). 

O complexo tenase extrínseco FT/VIIa produz uma pequena quantidade de 

FXa que gera concentrações picomolares de trombina capaz de ativar parcialmente 

as plaquetas e clivar o FV e FVIII ativando-os. O fator VIIIa forma o complexo tenase 

intrínseco com o FIXa, fosfolipídio e cálcio ativando o FX a uma taxa de 50 a 100 

vezes superior ao complexo FT/VIIa. Uma vez ativado, o FXa (Figura 3) forma o 

complexo protrombinase  com o cofator Va, fosfolipídio e cálcio, o qual é o principal 

ativador da protrombina. A trombina gerada amplifica ainda mais a sua própria 

produção pela ativação do FXI e completa ativação plaquetária e FV e FVIII. A 

trombina também cliva o fibrinogênio e o fator XIII para formar o coágulo insolúvel de 

fibrina através de ligações covalentes entre os domínios D cruzados (Mosesson, 

2005; Tanaka-Azevedo et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 
Figura 2 - Fator tecidual. a) Seqüência de aminoácidos do fator tecidual humano derivado da seqüência do seu cDNA. (b) Uma representação 

espacial da cadeia carbônica do domínio extracelular do fator tecidual. Resíduos importantes para a ligação de fator VII são mostrados em cinza-claro. 

Grupos de resíduos aromáticos e carregados são mostrados em cinza. Parte (a) redesenhada de Spicer, E. K., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84:5148, 

1987. Parte (b) reproduzida com permissão de Muller, Y. A., Ultsch, M. H., Kelley, R. F. e deVos, A. M. Biochemistry 33:10864, 1994. Direitos autorais (1994) 

American Chemical Society.  
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Figura 3 - Representação esquemática da molécula de  fator Xa. Os resíduos de 

aminoácidos H57, D102, S195, formam a tríade catalítica representada ao centro da molécula. 

(Adaptado de Yang, et al., 2008). 

 

 

O fator X é uma glicoproteína vitamina K dependente, composto por uma 

cadeia leve (17.000 Da) e uma cadeia pesada (42.000 Da) ligadas entre si por 

uma ponte dissulfeto (Di Scipio et al., 1977). A cadeia leve consiste de resíduos 

de aminoácidos de ácido γ-carboxiglutâmico (domínio Gla) e dois domínios 

semelhantes ao fator de crescimento epidermal (EGF). A cadeia pesada possui 

o domínio catalítico para serino proteinase (Persson et al., 1991; Manithody e 

Rezaie, 2002; Murakamki et al., 2006). 

A hidrólise da ligação peptídica Arg52-Ile53 na porção amino terminal da 

cadeia pesada, libera um fragmento peptídico de 52 resíduos de aminoácidos, 

e assim convertendo do fator X à sua forma ativa Xa (Figura 3) (Davie e 

Ichinose, 1994). 
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Na fase de propagação, o complexo formado pelo fator Xa na presença 

de íons cálcio, FVa, sob a superfície fosfolipídica da membrana (Monteiro, 

2005) hidrolisa a protrombina em duas ligações peptídicas, Arg-Ile e Arg-Thr, 

para formar a trombina enzimaticamente ativa (Mann et al., 1990; Li et al., 

2010). 

A protrombina é sintetizada no fígado como prépróproteína e gera 

trombina pela clivagem do FXa em dois sítios. A trombina resultante de 39.000 

Da compreende duas cadeias A e B. A cadeia A tem 36 resíduos de 

aminoácidos e a cadeia B tem 259 resíduos de aminoácidos ligadas por 4 

pontes de dissulfeto formando a tríade catalítica His57, Asp102 e Ser195 (Tanaka-

Azevedo et al., 2010). A protrombina é o zimogênio vitamina K dependente 

mais abundante na circulação sanguínea na concentração de 1,4 µM, a 

clivagem em Arg271 e Arg320 gera a trombina. A protrombina pode também ser 

clivada diretamente pela trombina em Arg155 formando o fragmento-1 e a 

pretrombina-1, e a clivagem da pretrombina-1 pelo FXa forma a trombina 

(Kamath e Krishnaswamy, 2008; Tran, et al., 2008; Yegneswaran, et al., 2009). 

O fator V é uma glicoproteína de cadeia única que consiste em uma 

estrutura de domínios mosaico composto de 3 domínios homólogos tipo-A, dois 

pequenos domínios tipo-C e um domínio grande B (A1-A2-B-A3-C1-C2). Este 

fator é ativado pela trombina e FXa. A ativação proteolítica do FV resulta da 

remoção do domínio-B e expressão de regiões do FV com atividade 

procoagulante. Na sua forma ativa, o FVa é um heterodímero que consiste de 

uma cadeia pesada (domínios A3-A2) e uma cadeia leve (domínios A1-C1-C3) 

associadas covalentemente ao cálcio (Segers, et al., 2007).  

O FVa é o cofator monoenzimático essencial do complexo 

protrombinase (figura 4), a formação deste complexo com o FXa na presença e 

íons cálcio e superfície fosfolipídica da membrana aumenta a eficiência 

catalítica da protrombina de 105-106 vezes em comparação com somente o 

FXa (Tran et al., 2008). A trombina é o mais potente ativador fisiológico do FV, 

sua ativação se dá por proteólise limitada em Arg709, Arg1018 e Arg1545 (Segers, 

et al., 2007). 

O fator Va liga-se às membranas fosfolipídicas carregadas 

negativamente através de sua cadeia leve e esta ligação age como um 
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receptor para o fator Xa e a protrombina. O fator Xa liga-se a ambas as cadeias 

do fator Va, enquanto a protrombina liga-se apenas à cadeia pesada. O fator 

Va pode aumentar a atividade catalítica do fator Xa sobre a protrombina de 

diferentes maneiras: afetando diretamente a conformação do sítio catalítico do 

fator Xa; mudando a conformação da protrombina e expondo as ligações 

peptídicas a serem clivadas pelo fator Xa; justapondo o fator Xa e a 

protrombina em uma orientação favorável para a catálise (Rosing et al., 1980). 

 

 
Figura 4- Complexo Protrombinase: (a) Quando o fator Xa se dissocia do complexo 

protrombinase, a proteína C ativada (APC) inativa o fator Va. (b) O fator Va inativo permanece 

associado à membrana fosfolipídica, impedindo a formação de novos complexos (Adaptado de 

Mann, 1994; Esmon et al., 1999).  

 

A trombina (Figura 5) é uma serino proteinase formada por duas cadeias 

A e B constituídas por 36 e 259 resíduos de aminoácidos respectivamente e 

ligadas por 4 pontes dissulfeto. É a enzima chave da coagulação sanguínea 

presente na ativação plaquetária, na conversão do fibrinogênio em fibrina e na 

amplificação da coagulação (Seiler et al., 1991; Tanaka-Azevedo et al., 2010). 

Os fatores plasmáticos V, VII, VIII e XI são ativados pela trombina, por 

proteólise limitada (Chatterjee et al., 2010). A trombina também é responsável 

(a) (b) 
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pela conversão do fibrinogênio à fibrina, pela hidrólise dos fibrinopeptídeos A e 

B da região amino-terminal das cadeias α e β do fibrinogênio, a presença 

destes peptídeos no plasma é utilizada como marcadores da ativação da 

coagulação sanguínea (Stubbs e Bode, 1993a; 1993b; 1995; Dahlbäck, 2000).  

Dois tipos de receptores plaquetários acoplados a proteína G (PAR1 e 

PAR4) são ativados pela trombina por clivagem no sítio específico N-terminal 

no domínio extracelular promovendo a ativação das plaquetas no local da 

injúria vascular e por isso, esta serino proteinase é considerada um potente 

ativador de plaquetas. O PAR1 e PAR4 mediam a ativação plaquetária pela 

trombina em concentrações de 50 pmol/L e 5nmol/L, respectivamente. A 

trombina é conhecida por clivar também o PAR3 (0,2 nmol/L), no entanto, a 

interação da relevância deste não é conhecida. O PAR3 pode dimerizar com 

outros PARs regulando a sinalização do PAR. O exosítio 1 da trombina liga-se 

ao domínio amino-terminal tipo hirudina do PAR1 na superfície da plaqueta 

clivando o receptor entre a arginina 41 e serina 42, removendo a sequência 

amino-terminal e gerando assim um novo amino grupo protonado S42FLLRN 

(serina-fenilalanina-leucina-leucina-arginina-asparagina) (Hirano, 2007; 

Angiolillo et al., 2010). 

A alta especificidade da trombina (figura 5) aos seus substratos e 

receptores é conferida a ligação aniônica única aos resíduos catalíticos 

denominados exosítios 1 e 2. O exosítio 1 desempenha um papel na interação 

do fibrinogênio, fibrina, hirudina, trombomodulina e receptores de trombina. O 

exosítio 2, altamente positivo, é o sítio de ligação à heparina. O fragmento F2 

protrombina também se liga a este exosítio impedindo a inibição da trombina 

durante a fase de coagulação precoce (Segers, et al., 2007; Tanaka-Azevedo 

et al., 2010). 
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Figura 5 - Representação esquemática da molécula de  trombina.  Os resíduos de 

aminoácidos H57, D102, S195, formam a tríade catalítica no centro da figura. (Adaptado de 

Tanaka-Azevedo et al., 2010). 

 

Além de desempenhar um papel fundamental na coagulação sanguínea, 

a trombina exerce influência sobre outros efeitos celulares, como estimular as 

plaquetas a liberar mediadores incluindo tromboxano A2, fator 4 plaquetário, 

PDGF (Platelet-Derived Growth Factor) e TGF-β (Transforming Growth Factor 

beta). A trombina desempenha ainda uma função importante no monitoramento 

das células inflamatórias para o local da lesão vascular, e é quimiotática para 

diferentes tipos de celulares, incluindo monócitos, macrófagos e neutrófilos. E 

também influencia várias etapas do processo de reparação tecidual 

(Narayanan et al., 1999; Tanaka-Azevedo et al., 2010). 

As serino proteinases dependentes de vitamina K (fatores II, VII, IX e X) 

necessitam da gama carboxilação do ácido glutâmico para se tornarem ativos e 

aderirem aos fosfolípides de superfície, e assim acelerar o processo de 

coagulação. A vitamina K é, portanto, um cofator essencial para a síntese do 

ácido gama carboxiglutâmico (Gla) e consequente atividade biológica destes 

fatores da coagulação (Klack e Carvalho, 2006; Ávila et al., 2011). O 

anticoagulante oral, varfarina, muito utilizada no tratamento de tromboses 

arterial e venosa, doenças cardiovasculares, embolia pulmonar, uso de 
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válvulas cardíacas metálicas e síndrome antifosfolípides, inibe a ação de duas 

redutases do ciclo da vitamina K diminuindo assim a disponibilidade da 

quantidade de vitamina K em forma reduzida, limitando o processo de 

carboxilação (Klack e Carvalho, 2006). 

 
 

1.3. Controle da coagulação sanguínea 

 

1.3.1. Inibidores endógenos da coagulação 

As serpinas englobam uma superfamília de inibidores de serino 

proteinases e incluem os inibidores plasmáticos humanos: inibidor α1 de 

proteinases, α1-antitripsina, C1 inibidor e antitrombina (Bruch et al., 1988). 

Essas proteínas são compostas por aproximadamente 400 resíduos de 

aminoácidos e seus sítios reativos encontram-se localizados em regiões de 

grande mobilidade, o que lhes confere alta flexibilidade, facilitando a sua 

interação com enzimas (Goldsmith e Motonen, 1994; Carrell et al., 1997). 

Entre as serpinas, a antitrombina bloqueia a ação do fator Xa, da 

trombina e do fator IXa. Como esta inibição não ocorre rapidamente, a geração 

de fibrina é possível. Porém, na presença de heparina ou glicosaminoglicanos 

sulfatados, a velocidade de inibição é amplificada várias vezes, do que resulta 

o bloqueio completo da formação de fibrina (Olson et al., 2002).  

A velocidade de interação entre o fator Xa e a trombina com a 

antitrombina é baixa na ausência de heparina (Gettins et al., 1993; Benjamin et 

al., 2008), mas na presença desse cofator, a reatividade de ambas as 

proteinases com o inibidor é aumentada em 4 a 5 ordens de grandeza (Olson 

et al., 1992; 2002; Johnson et al., 2006). 

A grande alteração na velocidade das reações ocorre pela habilidade de 

a heparina mudar a conformação da alça do centro reativo da serpina, 

facilitando assim o reconhecimento pela enzima (mecanismo de ativação 

alostérica). Além disso, a heparina se liga simultaneamente ao inibidor e à 

enzima em um complexo ternário, promovendo a interação inicial entre as duas 

proteínas (Benjamin et al., 2008). 

A contribuição de cada mecanismo para o aumento da velocidade na 

ação da heparina na inativação das proteinases por antitrombina tem sido 
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extensamente estudada (Olson et al., 1992; Gettins et al., 1993; Benjamin et 

al., 2008). No caso da trombina, este aumento ocorre principalmente através do 

mecanismo de formação do complexo ternário mencionado, sendo mínima aqui 

a contribuição (menos que duas vezes) do mecanismo de ativação alostérica 

(Olson et al., 1992). No caso do fator Xa, o mecanismo alostérico responde 

pelo aumento de 300 vezes na velocidade de inibição da antitrombina na 

presença de heparina, enquanto o mecanismo de formação do complexo 

ternário, na presença de concentrações fisiológicas de íons cálcio, responde 

pelo aumento de 60 a 90 vezes no processo inibitório (Rezaie, 1998; Rezaie e 

Olson, 2000; Rezaie, 2001; 2002; Rezaie e Yang, 2001; Johnson et al., 2006). 

O exosítio 2 da trombina localizado em uma região acima do sítio 

catalítico da molécula, contém 11 resíduos de aminoácidos básicos que 

constituem o sítio de ligação da heparina (Bode, et al., 1989; Segers, et al., 

2007; Tanaka-Azevedo et al., 2010). Dados estruturais indicam que sete 

desses resíduos de aminoácidos básicos são conservados na mesma ou 

similar localização tridimensional no fator Xa (Padmanabhan et al., 1993). 

Resultados recentes demonstram que tais aminoácidos básicos constituem o 

exosítio de ligação da heparina ao fator Xa (Rezaie e Olson, 2000).  

O complexo protrombinase aparentemente pode ser inibido pela 

inativação tanto do fator Xa como da trombina, quer pelo complexo 

antitrombina-heparina quer pela ativação da proteína C. 

Pelo mecanismo de ativação da proteína C, a trombina liga-se a 

trombomodulina sobre a superfície das células endoteliais, formando um 

complexo que ativa a proteína C. Quando o fator Xa se dissocia do complexo 

protrombinase, a proteína C juntamente com a proteína S, um cofator não 

enzimático, inativa o fator Va. A inativação do fator Va ocorre pela hidrólise das 

ligações Arg506 e Arg306. Inicialmente ocorre a hidrólise da ligação Arg506 o que 

reduz a atividade do fator Va e faz com que decresça a afinidade do mesmo 

pelo fator Xa. Em seguida, após a hidrólise da ligação Arg306, verifica-se a 

dissociação das cadeias leve e pesada da molécula do fator Va, inativando-o 

completamente e tornando-o incapaz de ligar-se ao fator Xa e à protrombina. 

Contudo, o fator Va inativo permanece associado à membrana fosfolipídica, 
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impedindo a formação de novos complexos (Mann, 1994; Esmon et al., 1999, 

Yegneswaran et al., 2009).  

Além das serpinas, outro inibidor do fator Xa é encontrado no plasma. O 

inibidor da via do fator tissular (TFPI) é um inibidor tipo Kunitz de múltiplos 

domínios e regula a atividade do fator Xa pela inibição do complexo fator 

VIIa/FT, durante a fase inicial da cascata da coagulação sanguínea (Girard et 

al., 1989; Zakai et al., 2010). Isto ocorre pela ligação do inibidor ao sítio ativo 

do fator Xa pelo segundo domínio Kunitz e ao sítio ativo do fator VIIa 

complexado ao fator tissular, formando um complexo quaternário, assim 

inativando ambas as proteinases (Broze et al., 1990; Zakai et al.,  2010). 

 

1.3.2. Inibidores exógenos da coagulação 

Muitos inibidores diretos dos fatores de coagulação encontram-se em 

diferentes graus de desenvolvimento, desde pesquisa in vitro até início de 

comercialização como antitrombótico. Incluem-se aqui os de origem animal, 

como a hirudina Inibidores sintéticos como o argatroban, a dabigatrana, a 

rivaroxabana, a apixabana e muitos outros, e os de origem vegetal, objeto do 

presente trabalho (Fox, et al., 1993; Eriksson et al., 2004; Agnelli, 2005; 

Robinson e Wellington, 2005; Messmore et al., 2005; Weitz e Bates, 2005; 

Drouet, 2008; Fontana e Bounameaux, 2009). 

 

1.3.3. Inibidores exógenos de origem vegetal 

Inibidores de proteinases de origem vegetal têm sido amplamente 

estudados em leguminosas, gramíneas e solanáceas. As sementes de 

leguminosas apresentam alto teor protéico, sendo, portanto conveniente fonte 

de inibidores de proteinases (Richardson et al., 1991).  

Classificados em famílias, pelas características de similaridade da 

seqüência primária, de cristalografia e difração de raios-X, de relações 

topológicas entre as pontes dissulfeto e de localização do sítio reativo, são 

cinco as principais famílias: inibidor do tipo Kunitz, inibidor do tipo Bowman-

Birk, inibidor do tipo batata I, inibidor do tipo batata II e inibidor do tipo abóbora 

(Laskowski e Kato, 1980; Richardson et al., 1991; Wenzel e Tschesche, 1995). 
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O isolamento e caracterização destes inibidores abrem perspectivas de 

aplicações terapêuticas para distúrbios da coagulação sanguínea. 

 

1.3.3.1. Inibidores da família Bowman-Birk 

No nosso laboratório foi isolado da semente de Dioclea glabra (DgTI – D. 

glabra trypsin inhibitor) um inibidor pertencente a esta família do tipo Bowman-

Birk. Esse inibidor possui 67 resíduos de aminoácidos, dois sítios reativos (Lys 

13 e His40) e massa molecular de 8.000 Da. Com constante de dissociação da 

ordem nanomolar o inibidor forma um complexo 1:1 com a tripsina. Por estas 

propriedades, DgTI é um inibidor Bowman-Birk com propriedades estruturais e 

inibitórias entre a classes Bowman-Birk do tipo I (possui um segundo sítio 

reativo) e Bowman-Birk tipo II (ausência do segundo sítio reativo) (Bueno et al., 

1999).  

Os inibidores da família Bowman-Birk são proteínas de massa molecular 

entre 8.000 e 16.000 Da, compõem-se de cadeia polipeptídica única e contêm 

dois sítios reativos, razão pela qual são chamados de double-head, pois 

formam complexos com duas proteinases, usualmente tripsina e quimotripsina 

e, com menor frequência, tripsina e elastase (Birk et al., 1985; Bueno et al., 

1999).  

Nesses inibidores é alto o teor de resíduos de cisteína (cerca de 20%) 

em sua estrutura, formando sete pontes dissulfeto, o que lhes confere alta 

termoestabilidade, resistência à desnaturação e são importantes na 

manutenção de sua atividade inibitória (Bueno et al., 1999). 

 

1.3.3.2. Inibidores da família Kunitz 

Os inibidores da família Kunitz de vegetais são proteínas de massa 

molecular aproximada 20.000 Da, e geralmente têm duas pontes dissulfeto 

estabilizando a sua estrutura. Os inibidores purificados de sementes das 

subfamílias Caesalpinoideae ou Papilionoideae apresentam apenas uma 

cadeia polipeptídica, porém aqueles purificados das sementes da sub-família 

Mimosoideae, como os gêneros Acássia, Adenanthera e Albizzia, são proteínas 

compostas por duas cadeias polipeptídicas, uma cadeia α, de 
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aproximadamente 16.000 Da, e uma pequena cadeia β de 5.000 Da, ligadas 

entre si por pontes dissulfeto (Richardson et al., 1991; Oliva e Sampaio, 2009). 

O inibidor clássico da família Kunitz é o SBTI, inibidor de tripsina do 

feijão-de-soja. Os membros da família Kunitz ocorrem predominantemente em 

leguminosas, porém já foram encontrados em batatas e cereais (Richardson et 

al., 1991; Oliva e Sampaio, 2009). 

Inibidores isolados de diferentes espécies da semente de Bauhinia 

inibem enzimas que atuam na coagulação. Os inibidores das sementes de 

Bauhinia bauhinoides, BbKI (B. bauhinioides kallikrein inhibitor) e BbCI (B. 

bauhinioides cruzipain inhibitor) apresentam alta homologia com os inibidores 

do tipo Kunitz e tem 18.000 Da. Estes dois inibidores apresentam 84% de 

similaridade da estrutura primária, porém com inibição distintas entre si, o BbKI 

inibe a tripsina bovina (Kiapp 2,0 nM), a plasmina humana (Kiapp 33 nM) e a 

calicreína plasmática humana (Kiapp 2,4 nM). O BuXI (B. ungulata factor Xa 

inhibitor) e o BvTI (B. variegata trypsin inhibitor) têm quatro resíduos de cisteína 

formando duas pontes de dissulfeto e uma cadeia polipeptídica. Ambos inibem 

a tripsina bovina (Kiapp 28 nM e Kiapp 2,1 nM), a calicreína plasmática humana 

(Kiapp 6,9 nM e Kiapp 23 nM) e o fator XIIa humano (Kiapp 74 nM e Kiapp 110 nM), 

o BuXI inibe ainda o fator Xa humano (Kiapp 14 nM) e a plasmina humana (Kiapp 

76 nM) (Oliva et al.,  1999; Oliva et al.,  2001; Oliva e Sampaio, 2009). 

O EcTI (E. contortisiliquum trypsin inhibitor) isolado da semente de 

Enterolobium contortisiliquum possui massa molecular de 19.000 Da, é 

formado por duas cadeias polipeptídicas de 15.000 Da e 5.000 Da unidas por 

pontes de dissulfeto, quatro resíduos de cisteína e possui grandes quantidades 

de um inibidor de serino proteinase do tipo Kunitz, apresenta atividade inibitória 

sobre tripsina bovina (Kiapp 0,9 nM), plasmina humana (Kiapp 9,36 nM) e 

calicreína plasmática humana (Kiapp 6,1 nM) (Batista, 1996, 2001; Oliva e 

Sampaio, 2009).  

O LITI (Leucaena leucocephala trypsin inhibitor) apresenta massa 

molecular de 20.000 Da, 174 resíduos de aminoácidos e é formado por duas 

cadeias polipeptídicas e quatro resíduos de cisteína semelhante ao EcTI. 

Também inibe tripsina bovina (Kiapp 2,5 nM), plasmina humana (Kiapp 0,32 nM) e 

calicreína plasmática humana (Kiapp 6,3 nM) (Oliva e Sampaio, 2009).  
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1.4. Passiflora edulis  Sims f. flavicarpa 

Atualmente são conhecidas cerca de 400 espécies do gênero Passiflora 

e a sua maioria é originária da América Tropical, sendo 120 delas nativas do 

Brasil (Gonçalves-Filho et al., 2006; Ramos et al., 2007; Bernarcci et al., 2008). 

O gênero Passiflora pertence à família Passifloraceae e sua espécie 

predominante no plantio brasileiro é o Passiflora edulis Sims f. flavicarpa, este 

é o responsável por 95% da área plantada no Brasil (Bernarcci et al., 2008; 

IBGE, 2010) conforme demonstra a figura 6 com dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Dentre os estados brasileiros, o maior 

produtor de P. edulis Sims f. flavicarpa é a Bahia com 322.755 toneladas em 

2009 (IBGE, 2010). Outras espécies como o Passiflora alata Curtis, Passiflora 

nítida Kunt e Passiflora cincinnata Mast também são cultivadas, porém em 

menor quantidade (Bernarcci et al., 2008). 

No Brasil a espécie P. edulis Sims f. flavicarpa é popularmente 

conhecido como maracujá azedo, maracujá amarelo, fruta da paixão ou flor da 

paixão (Gonçalves-Filho et al., 2006; Bernarcci et al., 2008). O P. edulis Sims f. 

flavicarpa é caracterizado por frutas grandes de cor amarela, polpa ácida com 

rico aroma e sabor (Figura 7). Morfologicamente apresenta gavinhas e ramos 

com pigmentos vermelhos ou arroxeados e sementes marrom escuro 

(Bernarcci et al., 2008). 

De acordo com Deneger (1933), citado por Bernarcci et al. (2008) e 

Siqueira et al. (2009), o P. edulis f. flavicarpa é semelhante ao P. edulis f. 

edulis, as características que diferem este táxon são as frutas maiores e 

amarelas, a corona fortemente roxa ou púrpura na base e duas glândulas 

marginais nas sépalas mais externas (Figura 8). Na antese floral do maracujá 

amarelo, a separação das sépalas, pétalas e filamento da corona iniciam-se ao 

meio dia e o fechamento total acontece à noite ou no início da manhã do dia 

seguinte. Caso não ocorra a fecundação, as flores murcham e caem (Siqueira 

et al., 2009). 

Popularmente o maracujá é conhecido por suas propriedades 

ansiolíticas e mais recentemente, hipoglicemiantes e hipolipidêmicas (Ramos et 

al., 2007; Medeiros et al., 2009a). Um estudo realizado no nordeste do Brasil 

refere que popularmente o suco do P. edulis Sims f. flavicarpa é consumido 
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como calmante, enquanto que as folhas são usadas contra cálculos renais, 

como digestivo e diurético, e farinha da casca é usada contra diabetes (Agra et 

al., 2008; Medeiros et al., 2009b). 

Estudo pré-clínico com ratos também utilizando a farinha da casca do 

maracujá evidenciou uma redução da glicemia tanto em ratos normais quanto 

em ratos diabéticos após quatro semanas de estudo (Junqueira e Srur, 2004). 

A provável explicação para esta ação hipoglicemiante é que a pectina presente 

na casca do maracujá aumenta a viscosidade do conteúdo entérico diminuindo 

assim a absorção dos carboidratos pelo organismo (Medeiros et al., 2009b). 

Estudos clínicos evidenciaram a ação da farinha da casca do maracujá sob a 

redução da glicemia, colesterol total e LDL (lipoproteínas de baixa densidade) 

após 60 dias (Ramos et al., 2007; Medeiros et al., 2009a).   

A folha do Passiflora edulis possui quase o dobro de flavonóides que o 

Passiflora alata (Petry et al., 2001; Paris et al., 2002). Estudos realizados a 

partir da folha do maracujá demonstraram o efeito ansiolítico e sedativo em 

ratos (Paris et al., 2002; Deng et al., 2010). Gonçalves-Filho (2006) também 

realizou experimentos com as folhas do maracujá em ratos e evidenciou uma 

diminuição da inflamação aguda na cicatrização da bexiga e aumento da 

proliferação fibroblástica, formação de colágeno e neoformação capilar em 

animais tratados com o extrato. 

A casca do maracujá tem um efeito anti-hipertensivo em ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR), devido ao ácido γ-aminobutírico (GABA) 

e o efeito vasodilatador dos polifenóis, principalmente a luteolina (Ichimura et 

al., 2006). 

O Passiflin é uma proteína antifúngica da semente do maracujá com 

similaridade a albumina 2S (Agizzio et al., 2003; Pelegrini et al., 2006 e Lam 

and Ng, 2009). Recentemente, Carvalho et al. (2010) verificaram que o extrato 

etanólico da folha do Passiflora nitida Kunth prolonga o TTPa e inibi a 

agregação plaquetária. 

Muitos estudos estão concentrados na folha e na casca do maracujá, 

porém metade da produção nacional de maracujá é utilizada em suco 

concentrado industrializado e a outra metade consumida in natura (Silva et al., 

2005). 
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Até o presente momento nenhum princípio ativo responsável pelos 

efeitos farmacológicos do P. edulis Sims f. flavicarpa foi completamente 

caracterizado. 

A observação clínica de um caso de incoagulabilidade associado com o 

consumo excessivo do suco do maracujá em paciente anticoagulado por 

varfarina despertou a atenção para o estudo de um eventual efeito desse 

extrato nos parâmetros da coagulação sanguínea e da fibrinólise.  

 

 
Figura 6 - Área plantada (hectares) de P. edulis  Sims  f. flavicarpa  em 2009 de 

acordo com o IBGE - Produção Agrícola Municipal. (Fonte IBGE, 2010). 
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Figura 7 - Fruto do Passiflora edulis Sims  f. flavicarpa , popularmente conhecido como 

maracujá azedo.  

 

 

 
Figura 8 - Flor do Passiflora edulis  Sims  f. flavicarpa .  

(Fonte: http://zoo.bio.ufpr.br/polinizadores/Imagens/P_edulis_partes.jpg) 
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2. OBJETIVOS 

 

Geral: 

• Purificar e caracterizar a partir do extrato de Passiflora edulis Sims f. 

flavicarpa, substâncias com ação in vitro na coagulação sanguínea e/ou na 

fibrinólise.  

 

Objetivos específicos: 

• Estudar a ação do extrato do Passiflora edulis Sims f. flavicarpa nos 

parâmetros globais da coagulação sanguínea. 

• Caracterizar e purificar o composto capaz de prolongar a coagulação 

sanguínea. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Purificação do Extrato  

 

3.3.1. Extração aquosa da polpa do Passiflora edulis  Sims f. 

flavicarpa  

A polpa do maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa) foi separada da 

semente mecanicamente utilizando uma peneira, e em seguida, o suco obtido 

foi centrifugado a 9.000 x g por 20 minutos a 4°C. O precipitado foi desprezado, 

e o sobrenadante foi aquecido a 70°C por 10 minutos , mantido em temperatura 

ambiente até atingir a temperatura inicial e novamente centrifugado a 9.000 x g 

por 20 minutos a 4°C. O sobrenadante foi denominado de extrato bruto e este 

foi armazenado para realizar os demais procedimentos do estudo.  

A quantificação protéica do extrato e das demais amostras foi 

determinada pelo método de Lowry et al., (1951), utilizando-se como padrão 

albumina sérica bovina (BSA) Sigma-Aldrich Corp (Missouri, EUA). 

 

3.3.2. Precipitação cetônica 

Ao extrato bruto foi adicionado lentamente acetona a 4°C em diversas 

proporções 1:1 (v/v), 1:2,5 (v/v) e 1:5 (v/v) sob agitação constante. Em seguida, 

essa solução foi mantida em repouso por 30 minutos a 4°C. Após esse período, 

essa solução foi centrifugada a 9.000 x g por 20 minutos a 4°C, o sobrenadante 

descartado e o precipitado seco em capela de exaustão à temperatura 

ambiente. O precipitado cetônico foi solubilizado em solução Tris 0,1 M. 

 

3.3.3. Cromatografia em Sepharose 4B 

A cromatografia foi realizada em resina Sepharose 4B previamente 

equilibrada com solução tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0. A eluição foi iniciada 

em solução tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,15 M seguida de 

solução de ácido acético 5% e finalizada em KCl 0,5 M, pH 2,0 sendo 

monitorada pela leitura da absorbância em 280 nm. As frações obtidas em 
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meio ácido foram rapidamente neutralizadas com solução tampão Tris-HCl 1 M, 

pH 8,0.   

 

3.3.4. Cromatografia em SP Sephadex 

A cromatografia foi realizada em resina SP Sephadex (GE Healthcare – 

USA), previamente equilibrada em solução de acetato de sódio 0,1 M, pH 4,5 a 

temperatura ambiente. 

A eluição procedeu em solução de acetato de sódio 0,15 M, pH 4,5, 

seguida da solução de acetato de sódio 3 M, pH 4,5 e finalizada com solução 

tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,3 M e solução tampão Tris-HCl 

0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 1 M. 

As leituras foram monitoradas pela leitura da absorbância em 280 nm. 

 

3.3.5. Cromatografia de exclusão molecular em Sepha dex G-25 

As cromatografias de exclusão molecular foram realizadas utilizando 

resina Sephadex G-25 (GE Healthcare – USA), previamente equilibrada com 

solução tampão Tris-HCl 5 mM, pH 7,0 à temperatura ambiente. A eluição foi 

realizada sob fluxo constante de 0,5 mL/minutos e monitoradas por 

absorbância a 280 nm e 215 nm. 

 

3.3.6. Cromatografia de troca catiônica em DEAE-Sep hadex 

A cromatografia de troca catiônica foi realizada utilizando resina DEAE-

Sephadex, previamente equilibrada em solução tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 

à temperatura ambiente. A eluição procedeu em solução tampão Tris-HCl 0,1 

M contendo NaCl 0,15 M em pH 8,0, seguida da solução tampão Tris-HCl 0,1 

M contendo NaCl 0,3 M em pH 8,0 e finalizada em solução tampão Tris-HCl 1 

M, pH 8,0. As leituras foram monitoradas por absorbância a 280 nm e 215 nm. 

 

3.3.7. Cromatografia de afinidade de tripsina-Sepha rose 

A resina tripsina-Sepharose foi previamente equilibrada em solução 

tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0. A coluna foi lavada com o tampão de equilíbrio 
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até que o valor de absorbância (A280 e A215) fosse inferior a 0,05. A eluição foi 

iniciada em solução tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,3 M 

seguida por acidificação com HCl 0,1 M, pH 2,0. As frações (1 mL) eluídas em 

meio ácido foram imediatamente neutralizadas com tampão Tris-HCl 1 M, pH 

8,0.  

 

3.3.8. Cromatografia analítica de fase reversa em H PLC  

As cromatografias em fase reversa foram realizadas em sistema de 

HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) modelo Shimadzu SLC-6A com 

coluna Shimpack µ-Bondapack C18 previamente equilibrada com solução de 

ácido trifluoracético (TFA) 0,1% (v/v) (solvente A). A eluição ocorreu em 

gradiente crescente de acetonitrila (ACN) 60% (v/v) em TFA 0,1% (v/v) 

(solvente B), sob fluxo constante de 0,7 mL/minuto, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Gradiente de eluição da cromatografia de fase reversa. 

Tempo (min) Solvente B (%) 

0,1 0 

5 5 

50 30 

60 100 

65 0 

Solvente B: ACN 60% e TFA 0,1% (v/v).   

 

 

 

 

 

3.3.9. Cromatografia preparativa de fase reversa em  HPLC 

As cromatografias preparativas de fase reversa foram realizadas em 

sistema de HPLC modelo Shimadzu com coluna Júpiter C18 Phenomenex 

(Torrance – US) previamente equilibrada com TFA 0,1% (v/v). A eluição 
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ocorreu em gradiente linear crescente ACN 60% (v/v) em TFA 0,1% (v/v) sob 

fluxo constante de 10 mL/minuto. Estes experimentos foram realizados em 

colaboração com o Departamento de Biofísica da UNIFESP. 

 

3.3.10. Adsorção em Polyclar 

A resina Polyclar foi hidratada com água Milli Q®, em seguida 

adicionada o extrato para eliminação de pigmentos. Após centrifugação a 9000 

x g por cinco minutos a 22°C, o sobrenadante foi retir ado e a atividade inibitória 

sobre tripsina testada.  

 

3.3.11. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS- PAGE) 

A massa molecular e a pureza do inibidor foram avaliadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida 10% na presença de SDS, conforme 

procedimento descrito por Laemmli et al. (1970). As proteínas usadas como 

padrões de massa molecular foram: β-galactosidadae (116.000 Da), albumina 

bovina sérica (62.200 Da), ovo albumina (45.000 Da), lactato desidrogenase 

(35.000 Da), bsp 98I rease (25.000 Da) e β-lactoglobulina (18.400 Da).  

A eletroforese foi realizada em solução tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 8,3 

contendo glicina 0,37 M sob tensão de 110 V por aproximadamente 2 horas. 

Após o término, a presença das bandas protéicas foi detectada com a 

imersão do gel em solução de corante Comassie Brilliant Blue 250 R, sob 

agitação leve e constante por 15 minutos. Em seguida o gel foi descorado com 

solução de ácido acético 10%. 

Para proteínas de massas moleculares baixas, o gel de poliacrilamida foi 

de 20 % na presença de SDS, seguindo o mesmo procedimento descrito por 

Laemmli et al. (1970). As proteínas usadas como padrões de massa molecular 

foram: globina (16.949 Da), globina I + II (14.404 Da), globina I + III (10.700 

Da), globina I (8.159 Da), globina II (3.214 Da) e globina III (2.912 Da). O tempo 

de corrida foi de aproximadamente 2 horas, utilizando como tampão de corrida 

Tris-HCl 0,05 M, pH 8,3 contendo glicina 0,37 M e sob tensão  de 110 V.  

 Após a corrida o gel foi submetido ao método de coloração por prata 

Silver Stain, que constitui em manter o gel por 10 minutos em solução fixadora 
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contendo 40% de etanol (v/v) e 13,5% de formaldeído (v/v). Em seguida, o gel 

foi lavado com água destilada (2 trocas de 5 minutos cada), incubado por 1 

minuto com 0,02% de tiossulfato de sódio (p/v) e lavado novamente com água 

destilada (2 trocas de 20 segundos cada). Submetido em solução com nitrato 

de prata 0,1% (p/v) por 10 minutos, lavado com água destilada e em seguida 

aplicado a solução reveladora de 3% de carbonato de cálcio (p/v), 0,05% de 

formaldeído (v/v) e 0,000016% de tiossulfato de sódio (p/v) até que as bandas 

protéicas ficassem na coloração adequada. A reação foi interrompida com 

ácido cítrico 2,3 M. 

 

3.3.12. Espectrometria de massa 

A massa molecular do peptídeo foi determinada por espectrometria de 

massa (ESI-MS) em um aparelho de Micromassa, modelo ZMD acoplado em 

um sistema Waters Alliance modelo 2690 e um Waters photodiode array 

modelo 996, utilizando uma coluna C18. A coluna foi equilibrada com TFA 0,1% 

em água Milli Q® (solvente A), e as proteínas adsorvidas foram eluídas com 

gradiente linear (5%-95%) de ACN 60% em 0,1% de TFA em água Milli Q® por 

60 minutos, sob fluxo constante de 10 mL/min. Esses experimentos foram 

realizados em colaboração com o Profº Drº Antonio de Miranda do 

Departamento de Biofísica da UNIFESP. 

 

3.3.13. Sequenciamento e alinhamento das proteínas 

O sequenciamento automático da região N-terminal do peptídeo foi 

realizado em seqüenciador Shimadzu modelo PPSQ-23 empregando a técnica 

da degradação de Edman (1956). Esses experimentos foram realizados pela 

Dra Izaura Hirata do Departamento de Biofísica da UNIFESP. A identidade da 

sequência obtida foi determinada usando MEROPS database versão 9.4 

(Rawlings et al., 2010), e o alinhamento desta com outros inibidores de origem 

vegetal realizado pelo programa MULTALIN versão 5.4.1 (Corpet, 1988). 
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3.2. Caracterização da ação do inibidor 

 

3.2.1. Dosagens enzimáticas e determinação das cons tantes de 

inibição 

As constantes de inibição foram determinadas pelo valor da constante 

de dissociação (Kiapp) do complexo enzima-inibidor. As determinações 

seguiram o modelo de Morrison, sendo o valor numérico calculado pelo 

programa Grafit versão 4.0. 

 

3.2.2. Determinação da atividade inibitória na hidr ólise de Bz-Arg-

pNan por tripsina 

As atividades enzimáticas foram ensaiadas sobre substratos específicos. 

A tripsina bovina (EC 3.4.21.4) foi obtida da Calbiochem (Darmntadt, 

Alemanha) e o substrato Nα-benzoil-DL-arginina-p-nitronilida (BAPNA) foi 

obtida da Bachem (Torrance - USA). 

 Em experimentos típicos, tripsina bovina 0,038 µM foi pré incubada à 

37°C com diferentes concentrações do inibidor, em tampão Tris-HCl 50 mM, 

contendo CaCl2 0,02% (v/v), pH 8,0, e, ao fim de 10 minutos, foram 

adicionados 25 µL (10 mM) do substrato BAPNA, em volume final de 250 µL, 

prosseguindo-se a incubação a 37°C, por mais 30 minutos, ao fim dos quais a 

reação foi interrompida com 40 µL de ácido acético 40% (v/v). 

As dosagens da atividade enzimática residual foram realizadas em 

placas de ELISA, e a hidrólise do substrato pela enzima foi acompanhada pela 

leitura fotométrica A405 da p-nitroanilina produzida. A atividade inibitória foi 

calculada pela atividade residual de tripsina nos ensaios realizados em 

duplicata. 
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3.2.3. Determinação da atividade inibitória na hidr ólise de Ac-Phe-

Arg-pNan por calicreína plasmática humana (HuPK)  

A HuPK (EC 3.4.21.34) foi purificada segundo procedimentos descritos 

por Oliva et al.,1982 no Departamento de Bioquímica da Universidade Federal 

de São Paulo. E o substrato Ac-Phe-Arg-pNan da Bachem (Torrance - USA) 

A atividade enzimática da HuPK, foi acompanhada utilizando-se como 

substrato Ac-Phe-Arg-pNan. Nos ensaios, 20 µL de HuPK (84 µM) foi pré 

incubada a 37°C com diferentes concentrações do inibidor, em tampão Tris-HCl 

0,1 M acrescido de NaCl 0,5 M, pH 8,0, e, ao fim de 10 minutos, foi adicionado 

25 µL do substrato (5 mM), em volume final de 150 µL, prosseguindo-se a 

incubação por 30 minutos adicionais a 37°C. A reação foi interrompida pela 

adição de 50 µL de ácido acético 40% (v/v).  

A hidrólise do substrato foi acompanhada pela leitura fotométrica (A405) 

da p-nitroanilina liberada. A atividade inibitória foi calculada pela atividade 

residual da HuPK em ensaios realizados em duplicata. 

 

3.2.4. Determinação da atividade inibitória na hidr ólise de Boc-Ile-

Glu-Gly-Arg-AMC por fator Xa humano  

O fator Xa (EC 3.4.21.6) utilizado no experimento foi obtido a partir da 

Sigma-Aldrich Co. (USA), e o substrato Boc-Ile-Glu-Arg-AMC da Bachem 

(Torrance - USA). 

A inibição do fator Xa foi determinada pela medida da atividade 

enzimática residual sobre o substrato aminometilcumárico Boc-Ile-Glu-Arg-

AMC.  

As reações realizadas a 37°C em solução tampão Tris-HCl 20 mM, pH 

7,4 contendo NaCl 140 mM, CaCl2 5 mM e albumina 0,1% foram monitoradas 

pela medição da fluorescência nos comprimentos de onda 380 nm (excitação) 

e 460 nm (emissão), em um espectrofluorímetro Hitachi modelo F-2000. 

Em experimentos típicos, 15 µL de fator Xa (217 nM) foram pré 

incubados com diferentes concentrações do inibidor e, ao fim de 10 minutos, 

foram adicionados 15 µL do substrato (11,4 mM), em volume final de 150 µL. O 

aumento de fluorescência foi continuamente registrado durante 10 minutos. Os 
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experimentos foram realizados em duplicata e a atividade do inibidor foi 

determinada pela comparação das curvas de hidrólise enzimática, na sua 

presença e na sua ausência. 

 

3.2.5. Determinação da atividade inibitória na hidr ólise de Suc-Ala-

Ala-Pro-Val-pNa por elastase de neutrófilos humanos  

A atividade da elastase foi medida sobre o substrato Suc-Ala-Ala-Pro-

Val-pNa (0,88 mM). A enzima foi pré-incubada a 37°C  na presença de 

quantidades crescentes do inibidor, e em seguida a atividade inibitória 

calculada pela determinação da atividade residual da enzima. Esse ensaio foi 

realizado em duplicata gentilmente pela Ms. Lucimeire Santana do 

Departamento de Bioquímica da UNIFESP. 

 

3.3. Ensaios de coagulação 

 

3.3.1. Preparação do plasma 

Um pool de sangue humano de voluntários sadios, não tratados com 

medicações anticoagulantes ou anti-plaquetárias, foi coletado por punção 

venosa antecubital em tubo contendo citrato de sódio 3,2% (BD Vacutainer). O 

plasma pobre em plaquetas (PPP) foi obtido após centrifugação em 1753 x g 

por 15 minutos a 22°C, aliquotado e armazenado a -80°C. 

 

3.3.2. Determinação do tempo de tromboplastina parc ial ativada 

(TTPa) 

O Tempo de Tromboplastina Parcial ativado (TTPa) foi determinado em 

coagulômetro semi-automático (BFTII Dade Bhering) após a adição de cefalina 

ativada de cérebro de coelho contendo ácido elágico como ativador ao PPP e 

cloreto de cálcio (kit obtido da Dade Behring Inc. – USA).  

Em um tubo padronizado aquecido a 37°C foram adicionados 25 µL de 

PPP com 25 µL do inibidor e 50 µL de cefalina. Após a incubação a 37°C, 
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durante 120 segundos, foram adicionados 50 µL de cloreto de cálcio 0,025 M, 

aquecido previamente a 37°C, sendo acionado simultaneamente o cronômetro.  

Os testes foram realizados em duplicata, os resultados expressos pela 

média das duas determinações e o tempo obtido com um “pool” de plasmas de 

indivíduos normais. 

As diferentes condições utilizadas com o extrato de P. edulis Sims f. 

flavicarpa ou com as amostras purificadas foram analisadas em relação a 

interferência dos solventes nesse parâmetro, como por exemplo, as diferentes 

concentrações do tampão Tris-HCl e NaOH (0,1 mM, 0,2mM, 0,3 mM, 0,4 mM 

e 0,5 mM) em pH 7,0, bem como a mistura TFA 0,1% e ACN 90%. Nesse 

ultimo caso, a mistura de solventes foi liofilizada e ressuspensa com solução 

tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 7,0. 

 

3.3.3. Determinação do tempo de protrombina (TP) 

O Tempo de Protrombina foi determinado em coagulômetro semi-

automático (BFTII Dade Behring) após a adição de tromboplastina (Dade 

Behring Inc. – USA)  ao PPP.  

Para a determinação do tempo de protrombina foi utilizado o reagente 

Thromborel S (Tromboplastina liofilizada proveniente da placenta humana) 

reconstituído no momento do uso, de acordo com as instruções do fabricante. 

Em um tubo padronizado aquecido a 37°C foram adicionados 25 µL de 

PPP com 25 µL do inibidor e incubado durante 60 segundos, em seguida 100 

µL de tromboplastina foram adicionados e a formação do coágulo monitorado.  

Os testes foram realizados em duplicata, os resultados expressos pela 

média de duas determinações e o tempo obtido com um “pool” de plasmas de 

indivíduos normais. 

 

3.3.4. Determinação do tempo de trombina (TT) 

O tempo de trombina foi determinado, após adição de trombina bovina 

(3,0 UNIH/mL) ao PPP em coagulômetro semi-automático (BFTII Dade 

Behring).  
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Em um tubo padronizado aquecido a 37°C foram adicionados a 100 µL 

de PPP, 200 µL de trombina (Dade Behring Inc. – USA), na presença e na 

ausência de concentrações variáveis de inibidores, sendo simultaneamente 

acionado o cronômetro.  

Os testes foram realizados em duplicata, os resultados expressos pela 

média das duas determinações e o tempo obtido com um “pool” de plasmas de 

indivíduos normais. 

 

3.4. Determinação da atividade hemaglutinante 

A determinação da atividade hemaglutinante foi realizada de acordo com 

a técnica de diluição seriada dupla, utilizando placas de microtitulação. A 

diluição foi efetuada 64 vezes. Em seguida, foram adicionados 50 µL da 

suspensão de eritrócitos humanos tratados com glutaraldeído 2,5% (v/v). Após 

45 minutos, à temperatura ambiente, foi determinado o título. Este experimento 

foi gentilmente realizado pela Ms. Mariana Cristina Cabral Silva do 

Departamento de Bioquímica da UNIFESP. 

 

3.5. Caracterização físico-química das atividades 

 

3.5.1. Diálise 

O extrato bruto foi submetido à diálise em membrana de poros 

permeáveis a moléculas de massa molecular inferior a 10.000 Da sob a 

temperatura ambiente sob pressão de nitrogênio por 4 h. Em seguida o 

material retido e/ou aquele permeável a membrana foram liofilizados e 

ressuspensos em água Milli Q® e analisados quanto a atividade inibitória sobre 

tripsina e a capacidade de prolongar o TTPa. 

 

3.5.2. Estabilidade do inibidor em diferentes tempe raturas 

Alíquotas do precipitado cetônico foram mantidos em banho de areia a 

100°C por diferentes tempos de incubação (10, 20, 3 0, 40, 50 e 60 minutos) e 
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em seguida centrifugadas a 10.000 x g por 6 minutos e analisadas quanto a 

capacidade de prolongar o TTPa.  

Também em banho de areia a 100°C, alíquotas do prec ipitado cetônico 

foram incubadas por diferentes tempos (10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos). 

Contudo essas amostras aquecidas foram submetidas a resfriamento em 

banho de gelo por 10 minutos. Feito isso, as amostras foram centrifugadas a 

10.000 x g por 6 minutos para análise da capacidade de prolongar o TTPa.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Obtenção e caracterização da atividade no extr ato de 

Passiflora edulis  Sims f. flavicarpa  

Na fase inicial do trabalho foram realizados testes para verificar a 

influência do suco de P. edulis Sims f. flavicarpa, obtido sem a maceração ou 

trituração da semente, para verificar uma possível atividade sobre a 

coagulação sanguínea humana. Os resultados iniciais mostraram que o suco 

neutralizado prolonga o TTPa sugerindo uma possível ação inibitória de 

enzimas envolvidas na via intrínseca da coagulação sanguínea. 

 Numa tentativa de quantificar essa atividade, procuramos expressar os 

resultados do prolongamento em relação ao teor de proteína presente na 

preparação. Essa relação foi estabelecida para poder quantificar a atividade no 

extrato e assim acompanhar a recuperação após os diferentes procedimentos 

utilizados na caracterização e no isolamento dessas atividades. A atividade 

inibitória de tripsina e o prolongamento no TTPa em plasma humano, foram 

utilizados para acompanhar o processo de isolamento dos componentes das 

amostras. A Tabela 2 mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 2 - Efeito do P. edulis Sims f. flavicarpa s sobre o prolongamento do 

TTPa e tripsina. 

Amostra 
Proteína 

 (µg) 

TTPa 

(R*) 

Tripsina 

(% de inibição) 

Extrato bruto 
8,7 2,0 - 

40 Incoagulável 88 

O TTPa foi determinado a 37°C após adição de cefali na e cloreto de cálcio ao PPP na 

presença do  P. edulis Sims f. flavicarpa.  

O efeito do P. edulis Sims f. flavicarpa sobre tripsina bovina foi determinado a 37°C após 

pré incubação da enzima ao extrato em solução tampão Tris-HCl 50 mM contendo CaCl2 

0,02% (v/v) em pH 8,0. A atividade residual da tripsina foi avaliada sobre o substrato BAPNA. 

* R – razão do TTPa do inibidor sobre o controle. 

 



Resultados___________________________________________________33 

 

 

4.2. Caracterização preliminar das propriedades est ruturais e 

físico-química 

  

4.2.1. Estimativa da faixa de massa molecular dos c ompostos 

ativos por diálise 

A polpa do maracujá após separação mecânica da semente e 

centrifugada conforme descrito em métodos, apresentou pH de 2,89 e 

condutividade 10,49 mS a 24°C. O extrato bruto foi dialisado em membrana 

permeável a moléculas de massa molecular inferior a 10.000 Da em sistema 

sob pressão de nitrogênio à temperatura ambiente por 4 h. O material retido, 

assim como o não retido foram analisadas quanto à capacidade de prolongar o 

TTPa e a atividade inibitória sobre tripsina (Tabela 3). O material retido, 

portanto, de massa molecular superior a 10.000 Da inibiu tripsina bovina e não 

prolongou o TTPa, enquanto, o material não retido, de massa molecular inferior 

a 10.000 Da não apresentou atividade inibitória sobre tripsina bovina, porém 

prolongou o TTPa. Dessa forma, pode-se concluir que no extrato havia no 

mínimo dois compostos de massas moleculares e ação inibitória distintas. A 

interferência da força iônica no prolongamento da coagulação foi descartada 

pelos controles realizados como estão mostradas nas figuras 9 e 10 onde foi 

analisada a contribuição da condutividade, dos tampões, e do hidróxido de 

sódio, muitas vezes utilizado para neutralizar o extrato bruto do P. edulis Sims 

f. flavicarpa.   
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Tabela 3 - Efeito do P. edulis Sims f. flavicarpa após diálise sobre o 

prolongamento do TTPa e tripsina. 

Amostra 
Proteína  

 (µg) 

TTPa 

(R*) 

Tripsina 

(% de inibição)  

Material permeável (não retido) 

massa inferior a 10.000 Da 
2,6 2 - 

Material retido 

massa superior a 10.000 Da 
22 - 93 

O TTPa foi determinado a 37°C após adição de cefali na e cloreto de cálcio ao PPP na 

presença do  P. edulis Sims f. flavicarpa.  

O efeito do P. edulis Sims f. flavicarpa sobre tripsina bovina foi determinado a 37°C após 

pré incubação da enzima ao extrato em solução tampão Tris-HCl 50 mM contendo CaCl2 

0,02% (v/v) em pH 8,0. A atividade residual da tripsina foi avaliada sobre o substrato BAPNA. 

* R – razão do TTPa do inibidor sobre o controle. 
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4.2.2. Efeito de diferentes concentrações de Tris-H Cl sobre o TTPa 

A figura 9 demonstra o efeito de diferentes concentrações de Tris-HCl 

0,1 M, 0,2 M, 0,3 M, 0,4 M e 0,5 M, em pH 7,0 no TTPa. Esse procedimento 

teve como objetivo verificar a concentração de sal que interfere nos testes 

globais de coagulação utilizados nesse estudo. Conforme verifica-se na figura 

9, houve um discreto aumento do TTPa apenas em concentrações similares ou 

acima de 0,4 M, porém não significativo. 

 

 

 
Figura 9- Efeito de diferentes concentrações de Tri s-HCl sobre o TTPa.  

O TTPa foi determinado a 37°C após adição de cefali na e cloreto de cálcio ao PPP na 

presença e na ausência do tampão Tris-HCl.  

(c) Controle; (0,1 M) Tris-HCl 0,1 M; (0,2 M) Tris-HCl 0,2 M; (0,3 M) Tris-HCl 0,3 M; (0,4 

M) Tris-HCl 0,4 M; (0,5 M) Tris-HCl 0,5 M em pH 7,0.  
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4.2.3. Efeito da concentração de NaOH no prolongame nto do TTPa 

Analisando a possível interferência do aumento da condutividade 

provocado pelo NaOH em pH 6,5 no prolongamento da coagulação, os 

resultados obtidos mostraram que a base até a concentração de 0,4 M não 

interfere na coagulação, sendo observado discreta diminuição nesse 

parâmetro, porém não significativo (Figura 10) indicando que esta base pode 

ser utilizada para acertar o pH das amostras de P. edulis Sims f. flavicarpa.  

 

 
Figura 10 - Efeito de diferentes concentrações de N aOH sobre o TTPa. O TTPa foi 

determinado a 37°C após adição de cefalina e cloret o de cálcio ao PPP na presença e na 

ausência do NaOH. (c) Controle - água Milli Q®; (0,1 M) NaOH 0,1 M; (0,2 M) NaOH 0,2 M; 

(0,3 M) NaOH 0,3 M; (0,4 M) NaOH 0,4 M; (0,5 M) NaOH 0,5 M em pH 6,5. 
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4.3. Precipitação cetônica 

Para eliminar os pigmentos do extrato bruto, este foi submetido a uma 

precipitação com acetona gelada na proporção 1:5 v/v sob agitação leve e 

constante a 4C. O precipitado (Pe-PC) obtido, após evaporação do solvente, foi 

ressuspenso e o pH acertado para 7,0 com condutividade 9,39 mS a 24°C. A 

Tabela 4 mostra o efeito do Pe-PC nos parâmetros da coagulação e na 

atividade inibitória sobre tripsina. As propriedades inibitórias do P. edulis Sims 

f. flavicarpa não foram desnaturadas por esse procedimento e este material foi 

utilizado na caracterização das propriedades funcionais e físico-químicas dos 

compostos ativos.  

 

Tabela 4 - Efeito do Pe-PC sobre o prolongamento do TTPa e tripsina. 

Amostra 
Proteína 

 (µg) 

TTPa 

(R*) 

Tripsina 

(% de inibição) 

Pe-PC 9,5 2,0 95 

O TTPa foi determinado a 37°C após adição de cefali na e cloreto de cálcio ao PPP na 

presença do  P. edulis Sims f. flavicarpa.  

O efeito do P. edulis sobre tripsina bovina foi determinado a 37°C após pré incubação da 

enzima ao extrato em solução tampão Tris-HCl 50 mM contendo CaCl2 0,02% (v/v) em pH 8,0. 

A atividade residual da tripsina foi avaliada sobre o substrato BAPNA. 

* R – razão do TTPa do inibidor sobre o controle. 
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A figura 11 mostra o perfil eletroforético das proteínas extraídas e 

fracionadas por acetona.  

 

 

 

Figura 11 - Eletroforese em gel de poliacrilamida 2 0% contendo SDS , corado por 

prata Silver Stain. Em cada poço foram aplicadas 35 µg de proteínas, estimadas pelo método 

descrito por Lowry et al., 1951. 

Os valores da esquerda correspondem ao padrão de massa molecular em Da.  

Amostras: (1) Padrão de massa molecular; (2) Extrato bruto; (3) Pe-PC.  

 

 

 

 

1 2 3 

Da  

16.949  

14.404  

10.700  

8.159  

3.214  

2.912  



Resultados___________________________________________________39 

 

 

Diversas proteínas com massas moleculares entre 2.000 e 16.000 Da 

estão presentes no extrato concentrado pelo fracionamento em acetona. Um 

grupo de proteínas de aproximadamente 14.000 Da destacam-se das demais 

por sua maior concentração e que será avaliada posteriormente. As bandas 

protéicas menores que 1.000 Da não foram evidenciadas nos extratos. 

 

4.4. Caracterização das atividades  

A ação do Pe-PC sobre o tempo de tromboplastina parcial ativada, o 

tempo de protrombina e o tempo de trombina in vitro foi investigada procurando 

estabelecer o efeito dose-dependente. 
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4.4.1. Efeito do Pe-PC no tempo de tromboplastina p arcial 

ativada (TTPa) 

O tempo de tromboplastina parcial ativada analisa os fatores envolvidos 

na via intrínseca ou na via comum. A figura 12 mostra que o Pe-PC prolonga o 

TTPa com significância de R>2,0 nas concentrações 57 µg (30 µL) e 76 µg (40 

µL), e este efeito é dose dependente, mostrando a eficácia anticoagulante dos 

componentes. 
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Figura 12 - Efeito do Pe-PC sobre o TTPa . O TTPa foi determinado a 37°C após 

adição de cefalina e cloreto de cálcio ao PPP na presença e na ausência do Pe-PC. 
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4.4.2. Efeito do Pe-PC no tempo de protrombina (TP)  

Os resultados demonstraram que o Pe-PC causou um prolongamento 

significante com R>2,0 no tempo de protrombina nas concentrações de 57 µg 

(30 µL) e 76µg (40 µL)  (Figura 13), indicando interferência nas reações da via 

extrínseca da coagulação.  
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Figura 13- Efeito do Pe-PC sobre o TP. O TP foi determinado a 37°C após adição de 

tromboplastina ao PPP na presença e na ausência do Pe-PC. 
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4.4.3. Efeito do Pe-PC no tempo de trombina (TT) 

O Tempo de Trombina não foi prolongado na presença do Pe-PC 

quando utilizado em condições similares aos demais testes da coagulação, 

possivelmente por não inibir diretamente essa enzima e apenas interferir nas 

reações enzimáticas que compõe a via intrínseca e extrínseca. 

 

4.5. Ação direta de P. edulis  Sims  f. flavicarpa  sobre as atividades 

das enzimas da coagulação  

O efeito do Pe-PC sobre a atividade da HuPK, enzima da via intrínseca 

da coagulação foi investigada e não foi observado interferência significativa do 

Pe-PC na  atividade dessa enzima sobre o seu substrato sintético específico.   

Como ocorreu o prolongamento do TTPa  e do TP, e não houve 

alteração no TT, investigou-se a atividade inibitória de Fator Xa. Os resultados 

mostraram que também a atividade desse fator não é inibida na presença do 

Pe-PC. 

 

4.6. Análise sobre o TTPa em plasma deficiente  

O TTPa também foi avaliado em plasma deficiente de fator VIII 

(atividade residual ≤1%) e ocorreu prolongamento no tempo de prolongamento 

pelo Pe-PC, indicando que o mecanismo pelo qual o principio ativo presente no 

maracujá não envolve a inibição desse fator.  

 

4.7. Atividade hemaglutinante 

O Pe-PC não apresentou atividade hemaglutinante na presença de 

eritrócitos humanos nos tipos sanguíneos A, B, AB e O, indicando que a 

proteína não apresenta atividade lectínica.  

 

4.8. Caracterização da estabilidade térmica 

Inicialmente foi verificado o efeito da temperatura nas atividades de 

inibição de tripsina e no prolongamento do TTPa para verificação da 
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termoestabilidade dos componentes ativos. Após o tratamento de 47,5 µg do 

Pe-PC em diferentes temperaturas pode-se observar que não houve alteração 

da função inibitória quando a amostra foi mantida por apenas 10 minutos a 

100ºC, ocorrendo perda total dessa atividade após esse período (Figura 14). A 

atividade também mostrou ser termolábil com variações bruscas de 

temperatura, assim, como visto na figura 15, ocorreu perda de 100 % da 

atividade quando o material aquecido foi resfriado em banho de gelo.  
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Figura 14- Efeito do tempo de incubação no prolonga mento do TTPa. O TTPa foi 

determinado a 37°C após adição de cefalina e cloret o de cálcio ao PPP na presença de 47,5 µg 

do Pe-PC pré incubado em diferentes tempos (0, 10, 20, 30,40, 50 e 60 minutos) e resfriado 

em banho de gelo. (c) Controle. 
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Figura 15- Efeito do tempo de incubação no prolonga mento do TTPa. O TTPa foi 

determinado a 37°C após adição de cefalina e cloret o de cálcio ao PPP na presença de 47,5 µg 

do Pe-PC pré incubado em diferentes tempos (0, 10, 20, 30,40, 50 e 60 minutos). (c) Controle. 

 

4.9. Isolamento dos compostos com ação inibitória 

Após obtenção desses dados procurou-se isolar os componentes ativos 

de forma a caracterizá-los. O sobrenadante foi aquecido a 70ºC a fim de 

inativar possíveis enzimas que poderiam degradar o(s) composto(s) com 

atividade inibitória. Este procedimento concentrou a amostra e eliminou parte 

do pigmento presente no extrato. 

4.9.1. Cromatografia em Sepharose 4B e em SP Sephad ex 

Dentre os vários procedimentos visando estabelecer o método mais 

adequado para o isolamento dos dois compostos ativos presentes no Pe-PC, 

realizou uma cromatografia em resina Sepharose 4B (figura 16), cromatografia 

de troca iônica em resina SP Sephadex (figura 17) e cromatografia de troca 

catiônica DEAE-Sephadex. E em nenhuma delas o material ficou retido. 
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Figura 16- Cromatografia em Sepharose 4B. Cromatografia em Sepharose 4B 

previamente equilibrada com solução tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0, eluída em solução 

tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,15 M seguida de solução de ácido acético 5% 

e em KCl 0,5 M, pH 2,0. Amostra aplicada: Pe-PC. A linha em vermelho indica que o material 

não ficou retido na coluna. 
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Figura 17- Cromatografia em SP Sephadex. Cromatografia em SP Sephadex 

previamente equilibrada com acetato de sódio 0,1 M, pH 4,5, eluída em solução de acetato de 

sódio 0,15 M, pH 4,5, seguida da solução de acetato de sódio 3 M, pH 4,5. Finalizando com 

solução tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,3 M e solução tampão Tris-HCl 0,1 M, 

pH 8,0 contendo NaCl 1 M. Amostra aplicada: Pe-PC. A linha em vermelho indica que o 

material não ficou retido na coluna. 

 

4.9.2. Cromatografia de exclusão molecular  

Com o conhecimento das variações das massas moleculares dos dois 

compostos com atividade inibitória, sendo o composto ativo sob a coagulação 

(inferior a 10.000 Da), procuramos verificar o perfil de separação por exclusão 

molecular utilizando a resina Sephadex G-25.  

 

4.9.3. Cromatografia de exclusão molecular em Sepha dex G-25 

Pela cromatografia do Pe-PC em resina de exclusão molecular 

Sephadex G-25 foram obtidos 03 picos (Figura 18), que foram denominados 

fração A, B e C. Visando maior quantidade de material para etapas posteriores, 

essa cromatografia foi repetida 10 vezes nas mesmas condições. As frações 
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obtidas foram reunidas separadamente, liofilizadas e ressuspendidas em 

solução tampão Tris-HCl 05 mM, pH7,0. 

A fração A apresentou atividade inibitória sobre tripsina bovina, mas não 

prolongou o TTPa e o TP, enquanto a fração B não inibiu tripsina bovina e 

HuPK, porém prolongou o TTPa e TP. A fração C não apresentou nenhuma 

atividade sobre tripsina bovina, HuPK, TTPa e TP. 
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Figura 18- Cromatografia de exclusão molecular em S ephadex G-25. 364 µg do 

precipitado cetônico, em pH 6,5 foram submetidos a cromatografia de exclusão molecular em 

resina Sephadex G-25. A eluição foi realizada em solução tampão Tris-HCl 5 mM, pH 7,0 sob 

fluxo de 0,5 mL/min e monitorada pela absorbância em 215 e 280 nm. Cromatografia realizada 

com solução tampão Tris-HCl 5 mM, pH 7,0 sob fluxo de 0,5 mL/min e frações de 1 mL.  
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4.10. Purificação do inibidor de tripsina  

4.10.1. Cromatografia de afinidade de tripsina-Seph arose 

Com o objetivo de purificar o inibidor de serino proteinases presente na 

fração A, essa mistura foi submetida à cromatografia de afinidade em resina 

tripsina-Sepharose (figura 19). O perfil cromatográfico apresentou três picos, 

denominados X, Y e Z. Apenas a fração Z apresentou atividade inibitória sobre 

tripsina e não prolongou o TTPa e o TP, indicando a separação dos dois 

componentes. 
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Figura 19- Cromatografia de afinidade de tripsina-S epharose. A fração A 

(concentração) foi submetida à cromatografia de afinidade equilibrada com solução tampão 

Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 seguida da eluição inicialmente com solução tampão Tris-HCl 0,1M pH 

8,0 contendo de NaCl 0,3 M e finalizada com acidificação por HCl 0,1 M, pH 2,0. As amostras 

eluídas com HCl 0,1 M, pH 2,0 foram imediatamente neutralizadas com solução tampão Tris-

HCl 1 M, pH 8,0. 
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A estratégia de utilizar a cromatografia de filtração em gel na etapa 

anterior à tripsina-Sepharose foi uma alternativa metodológica que facilitou a 

purificação do inibidor. 

Praticamente todas as proteínas com massa molecular acima de 20.000 

Da foram eliminadas (Figura 20). Conforme indica a seta vermelha, a 

eletroforese em gel de poliacrilamida demonstrou a presença de proteínas de 

aproximadamente 14.000 Da. 

 

 
 

Figura 20- Eletroforese em gel de poliacrilamida 10 % contendo SDS das proteínas 

do Pe-PC após a cromatografias de afinidade em trip sina-Sepharose , corado com 

Comassie Brilliant Blue 250 R. Em cada poço foram aplicadas 30 µg de proteínas, estimadas 

pelo método descrito por Lowry et al., 1951. 

Os valores da esquerda correspondem ao padrão de massa molecular em Da.  

Amostras: (1) Padrão de massa molecular; (2) sobrenadante do Pe-PC; (3) Pe-PC; (4) 

fração Z da tripsina-Sepharose.  
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4.10.2. Cromatografia analítica de fase reversa em HPLC 

Com a finalidade de se obter amostras com alto grau de pureza a Fração 

Z foi submetida à cromatografia de fase reversa em coluna C18 (sistema 

HPLC). O perfil cromatográfico apresentou 02 picos, denominados P1 e P2. A 

coluna C18 foi previamente equilibrada com TFA 0,1% (v/v). A eluição foi 

realizada em gradiente de ACN 60% em TFA 0,1%, sob fluxo constante de 0,7 

mL/minuto (Figura 21). O material obtido foi liofilizado pra eliminação do 

solvente, ressuspendidos com solução tampão Tris-HCl 5 mM, pH 7,0 e 

concentrado para testes posteriores. 
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Figura 21- Cromatografia de fase reversa em coluna C18 da Fração Z. A coluna foi 

equilibrada com TFA 0,1% (v/v), e a eluição com gradiente de ACN 60% em TFA 0,1%, sob 

fluxo constante de 0,7 mL/minuto. 
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4.10.3. Cromatografia preparativa de fase reversa e m HPLC  

Alternativamente, com o objetivo purificar os compostos com ação 

prolongadora dos testes globais da coagulação e atividade inibitória de tripsina 

foi realizada uma cromatografia diretamente do Pe-PC em fase reversa para 

análise do perfil de eluição utilizando coluna Júpiter C18. Como pode-se 

observar no perfil cromatográfico, demonstrado na figura 22, houve  

interferência do pigmento nesse procedimento. 
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Figura 22- Cromatografia preparativa de fase revers a em HPLC . A coluna C18 da 

cromatografia analítica de fase reversa foi equilibrada em TFA 0,1% (v/v), e a eluíção realizada 

em gradiente linear de ACN 60% em TFA 0,1%, sob fluxo constante de 10 mL/minuto. As 

frações com ação inibitória sobre tripsina estão em destaque na linha vermelha. 

 

Todas as 90 frações obtidas foram avaliadas quanto a possível ação 

inibitória sobre tripsina. Contudo, apenas as frações não retidas, ou seja, 

aquelas que não ficaram adsorvidas a resina (frações 14 a 19) apresentaram 

atividade inibitória sobre tripsina. Essas frações denominadas de Py foram 

reunidas, tratadas para eliminação de pigmentos e solventes, e concentradas 

para testes posteriores.  

A atividade sobre a coagulação foi detectada no final da cromatografia 

indicando a característica hidrofóbica do composto. No teste de coagulação 
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foram realizados controles dos solventes para avaliarmos os efeitos do ácido 

trifluoracético e acetonitrila sobre o TTPa  e tanto a solução de TFA 0,1% 

contendo ACN 90% quanto o TFA 0,1% foram liofilizados e ressuspensos em 

solução tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 7,0, e não prolongaram o TTPa.  

 

4.10.4. Cromatografia de afinidade de tripsina-Seph arose 

A fração Py foi submetida à cromatografia de afinidade em resina de 

tripsina-Sepharose. Na figura 23 está ilustrado o perfil cromatográfico obtido. 

As frações eluídas em HCl 0,1 M, pH 2,0 foram denominadas de “Pool Trip-

Seph”. Visando a obtenção de maiores quantidades dessa fração, esse 

procedimento foi repetido cinco vezes nas mesmas condições.  
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Figura 23 - Cromatografia de afinidade de tripsina- Sepharose. A coluna foi 

previamente equilibrada com tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 seguida da eluição com solução 

tampão Tris-HCl 0, 1 M, pH 8,0 contendo NaCl 0,3 M e finalizada em HCl 0,1 M. 
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4.10.5. Cromatografia em fase reversa 

O “Pool Trip-Seph” foi novamente submetido à cromatografia em fase 

reversa (Figura 24) para obtenção de material puro para estudos de estrutura 

primária. Foram obtidos 02 picos que não foram adsorvidos na resina e, 

portanto, eluídos em TFA 0,1%. 
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Figura 24- Cromatografia analítica de fase reversa.  A coluna C18 foi equilibrada com 

TFA 0,1% (v/v), e a eluição com gradiente de ACN 60% em TFA 0,1%, sob fluxo constante de 

0,7 mL/min. A linha vermelha indica o pool com atividade inibitória sobre tripsina. 
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4.11. Análise da metodologia de purificação 

Após as diversas tentativas de purificar o material em estudo e otimizar a 

metodologia de purificação, obteve-se os seguintes resultados apresentados na 

tabela 5.   

 
Tabela 5 - Tabela de purificação. 

1: A280 

2: UI - quantidade de inibidor capaz de inibir 100 % da tripsina utilizada no experimento. 

3: AE – atividade específica 

 

4.12. Espectrometria de massa 

O pico (figura 24) com atividade inibitória sobre tripsina obtido após 

cromatografia analítica de fase reversa em HPLC foi analisado por 

espectrometria de massa LC/ESI-MS. Os valores obtidos estão mostrados na 

figura 25 e os resultados mostram massas moleculares de aproximadamente 

de 14.000 Da.  

O pico protéico hidrofóbico obtido na cromatografia preparativa de fase 

reversa conforme mostra a figura 26 apresenta massas moleculares em torno 

de 600-700 Da. 

 

Etapa 
Volume 

(mL) 

Proteína 1 

(mg/mL) 

UI2 

(UI/mL) 
AE3 Purif. 

Rend. 

(%) 

Ext. bruto 225 9,6 35,21 3,7 1,0 100 

PePC 45 25,52 172,0 6,88 1,86 98,0 

G25 225 4,24 123,84 29,20 7,9 36 
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Figura 25- Espectrometria de massa do inibidor de t ripsina. Os dados LC/ESI-MS 

foram obtidos em um aparelho de Micromassa, modelo ZMD acoplado em um sistema Waters 

Alliance modelo 2690 e um Waters photodiode array modelo 996, utilizando uma coluna C18. 
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Figura 26- Espectrometria de massa do principio ati vo que prolonga a 

coagulação extraído do P.edulis  Sims  f. flavicarpa . Os dados LC/ESI-MS foram obtidos em 

um aparelho de Micromassa, modelo ZMD acoplado em um sistema Waters Alliance modelo 

2690 e um Waters photodiode array modelo 996, utilizando uma coluna C18. 

 

4.13. Seqüenciamento por Degradação de Edman 

O pico protéico com atividade inibitória sobre tripsina, obtido na 

cromatografia de fase reversa foi submetido a análise da região N-terminal em 

sequenciador automático de proteínas.  

A sequência foi comparada no banco de dados UniProt Knowledgebase 

através do programa FASTA e apresentou similaridade com  inibidores de tipo 

Bowman-Birk grupo I12, e  por isso foi denominado  PeTI-I12. Os resultados da 

busca de similaridade, no banco de dados UniProt Knowledgebase  do Instituto 

de Bioinformática Europeu (EBI) foram copiados e estão apresentados na 

Figura 27. A sequência do P. edulis Sims f. flavicarpa obtida foi ainda 

submetida a alinhamento com outros inibidores de origem vegetal através do 

programa Multialin (Figura 28).   
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Your BLAST query has been added to the queue of jobs. 

The majority of BLASTs are completed within two minutes. 

To retrieve your results, click the retrieve  button above, or use the following URL: 

http://merops.sanger.ac.uk/cgi-bin/blast/getblast?id=n01EUwS76He8265A853;format=html 

Options: cpus=1 -warnings S=10 B=100 -filter=none -matrix=BLOSUM62 V=100 E=10 -sort_by_pvalue -

sump  

Job id n01EUwS76He8265A853.1 status is DONE 

 

Query Name: UNKNOWN-QUERY 

Query Length: 9 

Number of sequences in database: 172546 

Number of letters in database: 44277181 

 

 

MER030019 - Bowman-Birk inhibitor {{Glycine}-type} unit 1 

(Dioclea glabra) [I12.001] 

Length = 9 

MEROPS Family/Subfamily = I12 

Percent Identity = 88.89% 

E-value = 8.30e-01 

Range = 1-9:14-22 

 

Query: SEPPQCQCE 

       SEPPQCQC+ 

Sbjct: SEPPQCQCQ 

 

 

MER028803 - Bowman-Birk inhibitor {{Glycine}-type} unit 1 

(Canavalia lineata) [I12.001] 

Length = 8 

MEROPS Family/Subfamily = I12 

Percent Identity = 100.00% 

E-value = 1.40e+00 

Range = 1-8:22-29 

 

Query: SEPPQCQC 

       SEPPQCQC 

Sbjct: SEPPQCQC 

 

 

MER081073 - family I12 unassigned peptidase inhibitors (Musa 

acuminata) [I12.UPW] 

Length = 9 

MEROPS Family/Subfamily = I12 

Percent Identity = 77.78% 

E-value = 3.90e+00  
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Range = 1-9:71-79 

 

Query: SEPPQCQCE 

       S PPQCQC+ 

Sbjct: STPPQCQCQ 

 

 

MER023727 - lupin Bowman-Birk trypsin inhibitor (Lens culinaris) 

[I12.018] 

Length = 8 

MEROPS Family/Subfamily = I12 

Percent Identity = 87.50% 

E-value = 4.60e+00 

Range = 1-8:85-92 

 

Query: SEPPQCQC 

       S PPQCQC 

Sbjct: SNPPQCQC  

 

Figura 27 - Identidade e similaridade da provável s equência parcial do inibidor 

isolado P. edulis  Sims  f. flavicarpa . A busca foi realizada através do programa BLAST. 

http://merops.sanger.ac.uk/cgi- bin/blast/getblast?id=n01EUwS76He8265A853;format=html. 
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                      1                                                   50 

            PeTI-I12  .......... .......... .......... .......... .......... 

                DgTI  .......... .......... .......... .......... .......... 

              ClTI-I  .......... .......... .......... .......... ........DH 

             ClTI-II  .......... .......... .......... .......... ........DH 

                  LC  .......... .......... .......... .......... .......... 

           

                      51                                                 100 

            PeTI-I12  .......... .......... SEPPQCQCQ. .......... .......... 

                DgTI  ......SSGP CCDRCR.CTK SEPPQCQCQD VRLNSCHSAC EACVCS..HS 

              ClTI-I  SDDESESSKP CCDECK.CTK SEPPQCQCVD TRLESCHSAC KLCLCA..LS 

             ClTI-II  SDDESESSKP CCDECK.CTK SEPPQCQCVD TRLESCHSAC KLCLCA..LS 

                  LC  .....ESSEP CCDSCI.CTK SIPPQCHCTD IRLNSCHSAC KSCMCT..RS 

 
Figura 28- Alinhamento do P. edulis Sims f. flavicarpa  com outros inibidores de 

origem vegetal.  A sequência do P. edulis Sims f. flavicarpa foi submetida a alinhamento com 

outros inibidores de origem vegetal através do programa Multialin (Corpert, 1988).  

(1) PeTI-I12 - Inibidor de tripsina do P. edulis Sims f. flavicarpa; (2) DgTI - Diocleia 

glabra trypsin inhibitor (Bueno et al., 1999); (3) ClTI-I e ClTI-II - Canavalia lineata trypsin 

inhibitor (Terada et al., 1994); (4) LC - Lens culinaris (Cheung and Ng, 2007). As similaridades 

das sequências com o PeTI-I12 estão em destaque na cor preta. 
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4.14. Propriedades inibitórias de PeTI-I12 

A Figura 29 mostra a curva de inibição de tripsina por PeTI-I12 e os 

valores das constante de dissociação aparente (Kiapp) foi determinada como 2,3 

nM. A atividade não se mantém após aquecimento a 100°C por 20 minutos e 

subsequente resfriamento em banho de gelo por 10 minutos, provavelmente 

em consequência à desnaturação protéica.  

PeTI-I12 não interfere nos parâmetros da coagulação e nem nas 

atividades da HuPK e fator Xa sobre os seus respectivos substratos sintéticos. 
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Figura 29- Hidrólise de Bz-Arg-pNan por tripsina.  Tripsina bovina (42 nM) foi pré 

incubada (10 minuto a 37°C, solução tampão Tris-HCl  0,1 M, pH 8,0) com concentrações 

crescentes de PeTI-I12 eluído da cromatografia tripsina-Sepharose. A atividade residual foi 

determinada pela hidrólise de 1,0 mM de Bz-Arg-pNan a 37°C. 

 

K iapp  : 2,3 nM 
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5. DISCUSSÃO 

Os inibidores de proteinases, principalmente os de serino proteinases 

têm distribuição universal, mas sua presença no plasma sangüíneo é 

extremamente alta (Travis e Salvesen, 1983), sendo o grupo de proteínas, 

depois da albumina que se apresenta em maior concentração plasmática. Além 

do plasma os inibidores também são encontrados em tecidos e outros líquidos 

fisiológicos. 

O objetivo desse trabalho surgiu em conseqüência do relato de aumento 

da incoagulabilidade em um paciente em terapia anticoagulante com varfarina 

pelo consumo excessivo do suco de maracujá. 

Presumivelmente os inibidores vegetais não desempenham nenhuma 

função natural na coagulação sanguínea. Contudo, as suas variadas 

especificidades podem permitir aplicações úteis em laboratório, e o isolamento 

e caracterização pode abrir perspectivas para melhor compreensão desse 

processo fisiológico.  

Já foram descritos vários inibidores de diferentes proteinases, e 

atualmente, há um grande investimento no desenvolvimento de inibidores 

sintéticos específicos para enzimas de inúmeros processos fisiopatológicos. O 

conhecimento dos inibidores naturais é uma ferramenta para novas 

abordagens. Alguns agentes terapêuticos chegaram ao mercado, como o caso 

de uma nova família de anti-hipertensivos. (Floras, 2002; Worthley et al., 2004). 

Muitos estudos foram realizados sobre a farmacologia das folhas de 

diversas espécies de Passiflora (Halliwell, 1994; Petry et al., 2001; Paris et al., 

2002; Gonçalves-Filho et al., 2006; Garros et al., 2006; Sunitha e Devaki, 2009; 

Deng et al., 2010). Apesar do grande consumo do fruto de P. edulis Sims f. 

flavicarpa no Brasil, suas ações farmacológicas ainda são pouco estudadas. 

Recentemente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as espécies de 

Passiflora (P. alata Dryander, P. edulis Sims e P. incarnata L.), com enfoque na 

polpa do maracujá e resíduos industriais (casca e sementes), estudos 

nutricionais e farmacológicos, principalmente as substâncias químicas, e o 

possível uso do maracujá como um alimento funcional (Pereira e Vilegas, 2000; 

Zeraik et al., 2010). 
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O uso popular do suco de P. edulis Sims f. flavicarpa devido ao seu 

suposto efeito contra ansiedade, depressão e insônia levou aos estudos 

referentes a estes efeitos. Segundo Lutomski (1975), citado por Zeraik et al., 

(2010) após administração oral do suco do fruto do P. edulis Sims f. flavicarpa 

em camundongos houve diminuição significativa da movimentação espontânea 

dos animais, apresentando um efeito tranquilizante. Este efeito sedativo do 

suco foi atribuído à presença de pequenas quantidades de alcalóides do grupo 

harmana e flavonóides.  A atividade biológica do suco do maracujá mais 

estudada é referente a sua ação antioxidante e é atribuída aos polifenóis, 

principalmente aos flavonóides encontrados na polpa de P. edulis Sims f. 

flavicarpa (Zeraik et al., 2010). 

No caso específico do P. edulis Sims f. flavicarpa, até o presente 

momento nenhum trabalho científico correlacionou a ação do consumo 

excessivo da polpa do maracujá (P. edulis Sims f. flavicarpa) a alterações dos 

parâmetros da coagulação sanguínea. Um caso de aumento da 

incoagulabilidade sanguínea, avaliada pelo tempo de protrombina, em um 

paciente em terapia anticoagulante com varfarina, pelo consumo excessivo do 

suco de maracujá nos levou ao presente estudo, com a finalidade de verificar 

uma possível ação do extrato dessa fruta sobre os parâmetros de coagulação, 

visando alertar pacientes com predisposição à distúrbios na hemostasia, sobre 

os riscos da ingestão desse fruto como alimento ou pelo efeito contra 

ansiedade, depressão e insônia. 

De maneira similar, Survana et al. (2003) relataram um caso de morte 

por hemorragia em um paciente com distúrbios no sistema hemostático e em 

terapia contínua com cumarínico e que consumiu grandes quantidades do suco 

cranberry (Vaccinium macrocarpon), popularmente utilizado como profilaxia de 

infecções urinárias. Desde então, diversos estudos clínicos vêm demonstrando 

a interferência do cranberry nos parâmetros da hemostasia, pelo aumento do 

INR (International Normalized Ratio - razão obtida entre o tempo de coagulação 

do paciente em relação ao tempo controle) e diminuição da atividade dos 

fatores II, VII e X em pacientes com terapia contínua de cumarínicos (Paeng, 

2007; Abdul, 2008; Mergenhagen e Sherman, 2008). Contudo, o princípio 

envolvido nesse sistema ainda é pouco conhecido.  
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A princípio neutralizamos o pH do extrato obtido, uma vez que esse era 

de aproximadamente 3,0 e visto que o pH ótimo para a atividade das serino 

proteinases da coagulação sanguínea é próximo a 7,0. 

O extrato bruto do maracujá, neutralizado, prolongou de forma muito 

eficaz o TTPa e o TP em ensaios in vitro. Paralelamente, foi detectado no 

extrato da polpa um  inibidor capaz de inibir a ação da tripsina, enzima modelo 

de serino proteinases, classe das enzimas que participam do sistema de 

coagulação sanguínea.  

Para avaliar os efeitos da temperatura sobre a atividade de possíveis 

inibidores de serino proteinases presentes no extrato, este foi submetido á 

variação de temperatura e depois avaliado quanto a atividade. Verificamos que 

a conformação da molécula é importante para a atividade apresentada, ou seja, 

para a inibição das serino proteinases da cascata da coagulação, um indício da 

natureza protéica de(s) inibidor(es). 

A atividade inibitória por mudanças de temperatura das condições 

iniciais do extrato mostrou a termoestabilidade dos inibidores. Essa 

propriedade foi explorada na metodologia de purificação uma vez que, 

inúmeras enzimas presentes em extrato de plantas são ativadas e a ação de 

proteinases endógenas pode resultar na purificação de diferentes formas de 

uma mesma proteína modificada proteoliticamente (Muntz, 1996; 2007). O 

aquecimento do extrato a 60ºC durante 15 minutos, condições nas quais as 

enzimas proteolíticas são em geral inativadas foi importante para evitar a 

possibilidade de proteólise na fase inicial da purificação.  

Diante da experiência anterior com outros inibidores de serino 

proteinases, tratamos o inibidor como uma proteína ou polipeptídeo tentando 

precipitá-lo com acetona, procedimento comumente empregado para 

precipitação de proteínas que são inibidores de proteinases (Oliva et al., 1982, 

1996; Sampaio et al., 1996; Sumikawa et al., 2010). O uso da acetona gelada 

foi importante e promoveu a eliminação de uma grande parte dos lipídios e 

metabólitos secundários. A eliminação desses metabólitos foi um pré-requisito 

já que podem interagir com proteínas durante a purificação e a escolha da 

precipitação cetônica para a extração do inibidor baseou-se no rendimento 

(98% da atividade inibitória total nessa etapa foi mantida em diferentes 
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preparações) e por a acetona ser um solvente de fácil eliminação e a obtenção 

de extrato livre de sal, ideal  para os ensaios de coagulação posteriores. 

O prolongamento apresentado nos ensaios do TTPa e TP confirmaram o 

efeito anticoagulante da polpa do P. edulis Sims f. flavicarpa (maracujá). O 

TTPa mede os fatores da via intrínseca (calicreína, XIIa, XIa, IXa e VIIIa) e via 

comum (Xa, Va, IIa e fibrinogênio) todos esses fatores são serino proteinases 

e, portanto, a ação prolongadora deste teste poderia estar correlacionada a 

interação de substâncias presentes no extrato com as serino proteinases que 

compõe essa via da cascata da coagulação sanguínea. No entanto, em plasma 

deficiente de fator VIII ocorre variação no tempo de prolongamento pelo Pe-PC, 

indicando que o mecanismo pelo qual o principio ativo presente no maracujá 

não envolve a inibição desse fator. 

Da mesma forma, o prolongamento do TP foi um indicativo que as serino 

proteinases pertencentes à via extrínseca da cascata da coagulação podem 

estar interagindo a compostos presentes no extrato e tendo assim suas ações 

catalíticas diminuídas ou totalmente bloqueadas.  

Vários inibidores de enzimas proteolíticas de origem animal, vegetal e 

microorganismos têm sido caracterizados. Estes inibidores atuam bloqueando 

a atividade das proteinases pela sua forte ligação ao sítio ativo da enzima. 

Dentre os inibidores de origem vegetal que interfere negativamente na ação de 

serino proteinases da cascata da coagulação sanguínea humana está o BuXI 

(Bauhinia ungulata factor Xa inhibitor), que foi isolado das sementes de 

B.ungulata. Esse inibidor interage com a calicreína plasmática humana e com o 

fator Xa inibindo a atividade dessas enzimas sobre o substrato sintético e sobre 

o substrato natural prolongando o TTPa (Oliva e Sampaio, 2009). 

Por outro lado, o TT não foi alterado pela preparação de P. edulis Sims f. 

flavicarpa indicando que a atividade de trombina não é alterada pelos 

componentes presentes no extrato da fruta. Apesar da versatilidade de ação, a 

trombina é muito mais específica que outras serino proteinases. Embora a 

estrutura da tríade catalítica da trombina seja a mesma encontrada na tripsina 

e outras serino proteinases, sua elevada especificidade parece ser definida 

pela presença de duas superfícies ricas em resíduos de aminoácidos básicos, 

os exosítios 1 e 2. Ligações de diferentes cofatores nestes exosítios modulam 
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a sua função. A variação do tamanho e da polaridade dos resíduos de 

aminoácidos envolvidos pode também afetar as interações entre trombina e 

seus substratos e inibidores (Rezaie, 1997; Bode et al., 1992; Segers, et al., 

2007; Tanaka-Azevedo et al., 2010).  

Os estudos da ação direta do precipitado cetônico de P. edulis Sims f. 

flavicarpa sobre as enzimas da coagulação não mostrou um efeito inibitório 

sobre o fator Xa, serino proteinase com papel central na coagulação 

sanguínea, e mais específica para substratos, quando comparado à tripsina, 

fato que pode explicar o número pequeno de inibidores desse fator isolados de 

plantas.  

Os inibidores isolados de plantas que agem na coagulação, 

frequentemente apresentam ação sobre as serino proteinases do tipo da 

tripsina, como é o caso dos inibidores isolados de Bauhinia (Oliva e Sampaio, 

2009).  Nesse caso, as duas atividades são distintas, sendo a massa do 

inibidor de tripsina superior a 10.000 Da e o inibidor da coagulação de massa 

molecular muito baixa, pois é permeável a membrana de poros inferiores a 

1.000 Da com possibilidade de o material ser um peptídeo pequeno. O perfil de 

eluição do composto na cromatografia de fase reversa indica características 

estruturais bastante hidrofóbicas, uma vez que é eluído com alta concentração 

de acetonitrila. A massa determinada por espectro de massa indicou uma faixa 

de massa de 600 a 700 Da.  

Um exemplo de peptídeo que interfere no sistema hemostático é SFTI-1 

(Sunflower trypsin inhibitor 1), um inibidor de tripsina isolado de girassol 

Helianthus annus. Esse peptídeo cíclico, contem 14 resíduos de aminoácidos e 

é um potente inibidor de tripsina e também interfere negativamente na atividade 

de trombina. SFTI-1 apresenta sequência e estrutura altamente similar à alça 

inibitória de tripsina dos inibidores do tipo Bowman-Birk (Lęgowska et al., 2010; 

Austin et al., 2010). 

Um grande número de experimentos visou preparações mais puras e 

que proporcionasse informações sobre a natureza dos compostos. O sucesso 

nesse sentido apenas relativo dificultou uma abordagem racional para a 

purificação pretendida, exceto do inibidor de tripsina, cujo processo de 
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purificação culminou na determinação da região N-terminal e permitiu a sua 

classificação na família de inibidores Bowman-Birk. 

Durante os testes preliminares para escolha do suporte cromatográfico 

apropriado para a purificação do inibidor, a resina de SP-Sephadex, muito 

utilizada na purificação de proteínas vegetais, foi empregada. Entretanto, as 

atividades inibitórias não ligaram a essa resina nas condições de 

tamponamento em pH 7,0. O inibidor também não ligou na resina aniônica 

DEAE-Sephadex e SP-Sephadex. A resina de Sepharose 4B foi utilizada para 

verificar se o composto apresentava um sítio ligante para carboidratos, o que 

não ocorreu uma vez que as atividades não ficaram retidas a esse tipo de 

suporte. 

Nessa etapa, resinas com diferentes faixas de exclusão molecular foram 

testadas uma vez que a eletroforese indicava que várias  proteínas de massas 

moleculares entre 2.000 a  16.000 Da estavam presentes no precipitado 

cetônico. O procedimento mais conveniente que se utilizou para a preparação 

do inibidor foi uma cromatografia de filtração em gel com o uso do suporte 

Sephadex G-25, em que compostos de massas menores ficavam mais tempo 

retidos nos poros da resina permitindo uma grande remoção do pigmento, 

facilitando os estudos com enzimas ensaiadas com substratos sintéticos, 

sobretudo em reações colorimétricas. O rendimento resultante foi de 36% e 

permitiu a separação do agente anticoagulante. Nessa etapa o inibidor de 

tripsina foi purificado cerca de 8 vezes em relação ao extrato. Os números da 

purificação são relativos, pois como não sabemos a natureza do material não 

podemos afirmar que o principio inibitório em si absorva luz ultravioleta e assim 

as medidas espectrofotometricamente pela dosagem por A280 serviram apenas 

como uma referência inicial de quantidade.  

Dentre os vários tipos de suportes cromatográficos rotineiramente 

utilizados em etapas iniciais de purificação de proteínas vegetais, aqueles que 

utilizam enzimas imobilizadas são em geral muito úteis na purificação de 

inibidores de proteinases. Este tipo de cromatografia de afinidade oferece 

inúmeras vantagens em relação aos suportes convencionais especialmente 

aquelas envolvendo melhores rendimentos da preparação de grande 

quantidades. Nesse estudo, a cromatografia de afinidade em tripsina-
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Sepharose foi utilizada para se separar o  composto com atividade sobre 

tripsina.  

O perfil eletroforético do inibidor presente obtido por afinidade  mostrou 

uma preparação bastante homogênea de uma proteína formada por uma 

cadeia polipetidica de massa molecular 14.000 Da com comportamento de 

proteína hidrofílica na fase reversa. 

A análise da estrutura do inibidor de tripsina com proteínas depositadas 

nos bancos de sequências de proteínas mostra alta similaridade com proteínas 

da família de inibidores Bowman-Birk especialmente da família I-12 o que 

justificou a denominação adotada nesse trabalho (PeTI-I12). A massa da 

molécula definida por espectrometria de massa é de aproximadamente 14.000 

Da e está próximo a alguns membros dos inibidores descritos dessa família 

como o inibidor de Dioclea glabra (Bueno et al., 1999). As pequenas variações 

de massas moleculares identificada pelo espectro de massa podem ter sido 

devido à hidrolise por tripsina na cromatografia de afinidade. Os inibidores da 

família Bowman-Birk estão distribuídos nas plantas da família das leguminosas 

e gramíneas (Birk et al., 1985; Prakash et al., 1996), apresentam cadeia 

polipeptídica única e contêm um ou dois sítios reativos, razão pela qual são 

chamados de double-head, pois formam complexos com duas proteinases, 

usualmente tripsina e quimiotripsina e, com menor freqüência, tripsina e 

elastase (Birk, 1985; McBride et al., 1996; Oliva e Sampaio, 2009). No caso do 

inibidor de tripsina (PeTI-I12), ele se assemelha mais aos inibidores 

encontrados na família Bowman-Birk, tipo I que são grupos de proteínas com 

massa molecular em torno de 16.000 Da (Bueno et al., 1999). Nesses 

inibidores, alto teor de resíduos de cisteína em sua estrutura, formando sete 

pontes dissulfeto, confere alta termoestabilidade, resistência à desnaturação e 

são importantes na manutenção de sua atividade inibitória (Bueno et al., 1999). 

A tripsina  é  inibida com Kiapp na ordem de nM e o baixo de 2,3 nM 

mostra a alta afinidade de interação do inibidor com a enzima.  Baixos valores 

de Kiapp indicam uma maior eficácia inibitória, uma vez que a dissociação do 

complexo formado com a enzima alvo não é favorecida. 

Por outro lado, o inibidor de TTPa e TP, presente no extrato, possui 

massa molecular menor que 1.000 Da e parece ter ação sobre o fator Xa, 
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enzima central na coagulação, estando ainda em estudo sua ação sobre outros 

fatores da coagulação sanguínea. 

O presente trabalho confirmou a ação do extrato da polpa do maracujá 

sobre testes globais da coagulação TTPa e TP, indicando que pode ter uma 

ação potencialmente hemorrágica em pacientes com alteração prévia da 

coagulação sanguínea, seja por doenças hemorrágicas, seja pelo uso 

terapêutico de medicações anticoagulantes, devendo esse extrato ser colocado 

na lista de alimentos ou medicamentos que poderiam interferir na condução 

desses pacientes. Contribuiu também para a purificação e caracterização de 

substâncias presentes no extrato bruto de maracujá, com ação inibitória sobre 

fatores da cascata da coagulação, sobre a tripsina e sobre o sistema 

fibrinolítico, podendo abrir perspectivas para o desenvolvimento de compostos, 

sobretudo inibidores, para uso em aplicações biotecnológicas ou terapêuticas. 
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6. CONCLUSÃO  

 

• Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que: 

• O extrato de Passiflora edulis Sims f. flavicarpa prolonga o TTPa e o TP 

de maneira dose dependente e não altera o TT. A atividade inibitória de 

tripsina também foi detectada nesse extrato. 

• Os dois princípios ativos se mostraram termolábeis após o tratamento a 

100°C. 

• A massa molecular do composto que altera a coagulação esta na faixa 

de 600 a 700 Da, enquanto que o inibidor de tripsina possui massa 

molecular de 14.000 Da. 

• O inibidor de tripsina apresenta similaridade com a família Bowman-Birk 

tipo 1 grupo I12  sendo denominado, PeTI-I12. 

• Tripsina é inibida por PeTI-I12 com Kiapp 2,3 nM. Não são afetados os 

fatores da coagulação: a calicreína plasmática humana, o fator Xa, o 

fator VIII e a trombina, bem como a elastase humana. 
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