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O estudo envolvendo enzimas proteolíticas de látex tem ganhado evidência
 porque estas proteínas exibem atividades farmacológicas, como anti e pró-
inflamatórias, anti-câncer, e pró-coagulante, dentre outras. No presente estudo
 foram avaliadas as atividades fibrinogenolítica e fibrinolítica das proteínas do látex
 de Cryptostegia grandiflora R. Br. (CgPL) e Plumeria rubra L. (PrPL), plantas
 pertencentes à família Apocynaceae. CgPL foi fracionada por cromatografia de
 troca-iônica em coluna de DEAE-Sepharose com o fim de separar as sub-frações
 responsáveis pelas atividades avaliadas. Este procedimento resultou na obtenção
 de duas sub-frações denominadas CgPL-PI e CgPL-PII. As frações foram
 avaliadas quanto à capacidade de hidrolisar a azocaseína, um substrato
 inespecífico para proteases. CgPL e CgPL-PI exibiram atividade proteolítica,
 hidrolisando a azocaseína de forma dose-dependente, enquanto que CgPL-PII e
 PrPL apresentaram baixa atividade. As frações que exibiram atividade proteolítica
 foram capazes de acelerar a formação do coágulo plasmático, na presença de
 CaCl2, e de digerir todas as 3 cadeias do fibrinogênio, inespecificamente, de
 forma dose e tempo dependentes. As frações não exibiram atividade fibrinolítica,
 uma vez que CgPL e CgPL-PI não hidrolisaram todas as subunidades do coágulo
 de fibrina, a cadeia-α se mostrou resistente à proteólise. CgPL-PII e PrPL não
 foram capazes de hidrolisar nenhuma subunidade do coágulo de fibrina. A
 atividade fibrinogenolítica foi eliminada quando as amostras foram incubadas com
 E-64, um potente inibidor de proteases cisteínicas. Pepstatina, EDTA e PMSF
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 não foram inibitórios. Os resultados confirmam a atividade fibrinogenolítica de
 CgPL, concentrada em sua sub-fração CgPL-PI, demonstrando forte atividade
 pró-coagulante desempenhada pelas proteases cisteínicas do látex desta planta,
 e se constituem em uma importante ferramenta para a compreensão de como
 proteínas laticíferas podem auxiliar no tratamento de feridas e cicatrizes.

 

Palavras-chave: Atividade pró-coagulante, Cryptostegia grandiflora, Plumeria
 rubra.

 

 ____________________                           

(1) Financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
 Superior - CAPES

(2) Universidade Federal do Ceará - UFC, Curso de Pós-Graduação em
 Bioquímica, Laboratório de Plantas Laticíferas, Fortaleza, CE, Brasil.
 carolviana85@hotmail.com

(3) Universidade Federal do Piauí - UFPI, Floriano, PI, Brasil.

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




