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RESUMO 

MELO L.L. Ação imunomoduladora do ácido cafeico, um metabólito secundário da 

Baccharis dracunculifolia, sobre neutrófilos humanos estimulados por agentes solúveis e 

particulados. Dissertação [Mestrado]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, 2015. 162f. 

 

Os neutrófilos representam a primeira linha de defesa do hospedeiro, atuando na contenção e 

eliminação de patógenos. Contudo, alterações na vida média, no excessivo recrutamento e 

ativação dos neutrófilos estão associados a danos teciduais e a doenças inflamatórias e 

autoimunes. A modulação das funções efetoras dos neutrófilos pode auxiliar no tratamento de 

tais patologias. Neste sentido, os produtos naturais constituem uma importante fonte de novas 

substâncias imunomoduladoras. Um estudo recente demonstrou que, a inibição do 

metabolismo oxidativo de neutrófilos pelo extrato etanólico bruto das folhas de Baccharis 

dracunculifolia (EEBBd) correlaciona-se com a proporção entre ácido cafeico (CaA) e outros 

compostos fenólicos contidos nesta amostra. Para dar prosseguimento à investigação do 

potencial imunomodulador do EEBBd e do CaA, os objetivos do presente estudo foram 

avaliar o efeito modulador desses produtos naturais: (i) em três funções efetoras de neutrófilos 

humanos - fagocitose, atividade microbicida e metabolismo oxidativo estimulado por agentes 

independentes de receptores (forbol-12-miristato-13-acetato; PMA) e dependentes apenas de 

receptores Fc (imunocomplexos não-opsonizados; IC) ou de receptores Fc associados a 

receptores do complemento (imunocomplexos opsonizados com complemento; IC-SHN); (ii) 

na atividade da mieloperoxidase (MPO); (iii) na expressão de receptores de membrana; (iv) e  

na captura (scavenger) de H2O2 e HOCl. O CaA foi mais efetivo do que o EEBBd em inibir a 

atividade da MPO e em capturar H2O2 e HOCl. A análise in silico revelou que o CaA bloqueia 

a entrada do sítio ativo da MPO através da interação com os resíduos Gln-91, His-95 e Arg-

239; os dois últimos resíduos são essenciais para clivar o H2O2 e para estabilizar o sítio ativo, 

respectivamente. A eficiência dos agentes utilizados para estimular o metabolismo oxidativo, 

medido por quimioluminescência dependente de lucigenina e de luminol, ocorreu na seguinte 

ordem: PMA > IC-SHN > IC. Embora o PMA tenha sido o agente mais efetivo em estimular 

o metabolismo oxidativo, ambas as amostras (EEBBd e CaA) inibiram com maior intensidade 

esta função celular estimulada por PMA do que a mesma função estimulada por IC-SHN e IC. 

Além disso, ambas, EEBBd e CaA, não alteraram os níveis de expressão dos receptores 

TLR2, TLR4, CD16, CD32, e CD11b/CD18. Nas maiores concentrações avaliadas, EEBBd 

(50 g/mL) e CaA (90 g/mL) não foram citotóxicos para os neutrófilos. O EEBBd inibiu 

intensamente a capacidade fagocítica e reduziu discretamente a capacidade microbicida dos 

neutrófilos frente à Candida albicans. Portanto, o CaA contribui para ação inibitória do 

EEBBd no metabolismo oxidativo e na atividade da MPO, mas não na capacidade fagocítica e 

microbicida de neutrófilos. Por fim, o efeito imunomodulador do CaA e do EEBBd não é 

mediado por alterações na viabilidade celular ou na expressão de receptores de membrana em 

neutrófilos. O conjunto de resultados obtidos pode auxiliar na elucidação do mecanismo de 

ação destes produtos naturais sobre as funções efetoras de neutrófilos, bem como no 

desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de doenças inflamatórias mediadas 

pela ativação exacerbada de neutrófilos. 

 

Palavras-chave: Baccharis dracunculifolia, ácido cafeico, mieloperoxidase, neutrófilos, 

metabolismo oxidativo. 



 

 

 
 

 

ABSTRACT 

MELO, L.L. Immunomodulatory action of caffeic acid, a secondary metabolite of Baccharis 

dracunculifolia, on human neutrophils activated by different stimuli stimulated by soluble and 

particulate agents. Dissertação [Mestrado]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2015. 162f. 

 

 

Neutrophils represent the first line of host defense that acts in the containment and clearance 

of pathogens. However, changes in life span and excessive recruitment and activation of 

neutrophils are associated with tissue damage and inflammatory and autoimmune diseases. 

Modulation of the effector functions of neutrophils can help to treat these pathologies. In this 

sense, natural products constitute an important source of novel immunomodulating 

compounds. A recent study has demonstrated that the neutrophil oxidative metabolism 

inhibition by the crude ethanol extract of Baccharis dracunculifolia (EEBBd) leaves 

correlates with the ratio of caffeic acid (CaA) to other phenolic compounds that exist in it. To 

continue investigating the immunomodulating potential of EEBBd and CaA, the present study 

aimed to examine whether these natural products modulate: (i) three effector functions of 

human neutrophils – phagocytosis, microbial killing, and oxidative metabolism elicited by a 

receptor-independent stimulus (phorbol-12-myristate-13-acetate; PMA) and by receptor-

dependent stimuli that bind Fcreceptors alone (non-opsonized immune complexes; IC) or in 

combination with complement receptors (complement-opsonized immune complexes; IC-

SHN); (ii) myeloperoxidase (MPO) activity; (iii) expression of membrane receptors; (iv) 

H2O2 e HOCl scavenging. CaA was more effective than EEBBd in inhibiting MPO activity 

and scavenging H2O2 and HOCl. The in silico analysis revealed that CaA blocks the entrance 

of the active site of MPO through the interaction with Gln-91, His-95, and Arg-239; the two 

last residues are essential to cleave H2O2 and stabilize the active site, respectively. The agents 

used to stimulate the oxidative metabolism, as measured by the lucigenin- and luminol-

dependent chemiluminescence assays, acted in the following ranking order of efficiency: 

PMA > IC-SHN > IC. Although PMA was the most efficient agent at stimulating the 

neutrophil oxidative metabolism, both samples (EEBBd and CaA) suppressed the PMA-

induced oxidative metabolism more effectively than they suppressed the same cell function 

elicited by IC-SHN and IC. Both EEBBd and CaA did not alter the levels of TLR2, TLR4, 

CD16, CD32, and CD11b/CD18 receptors expression. At the highest concentrations tested, 

EEBBd (50 g/mL) and CaA (90 g/mL) were not toxic towards neutrophils. EEBBd 

strongly diminished the phagocytic capacity and slightly reduced the Candida albicans killing 

ability of neutrophils. In conclusion, CaA contributes to the EEBBd inhibitory action on the 

oxidative metabolism and MPO activity but not on the phagocytic capacity and microbial 

killing ability of neutrophils. Furthermore, the immunomodulating effect of CaA and EEBBd 

is not mediated by alterations in either cell viability or expression of membrane receptors in 

neutrophils. Together, the results can help to unravel the mechanism of action of these natural 

products on the effector functions of neutrophils, and to develop new drugs to treat 

inflammatory diseases mediated by neutrophil overactivation. 

 

Key words: Baccharis dracunculifolia, caffeic acid, myeloperoxidase, neutrophil, oxidative 

metabolism. 
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1.1.Neutrófilos: características e funções gerais 

 

Os neutrófilos são as células sanguíneas da linhagem de glóbulos brancos, sendo as 

mais predominantes na população de células imunes no sangue humano (Kurger et al., 2015). 

O desenvolvimento dos neutrófilos ocorre na medula óssea a partir de células-tronco 

hematopoiéticas em um processo denominado de granulopoiese, o qual inclui vários estágios 

de desenvolvimento como: promielócitos, mielócitos, metamielócitos, neutrófilos de núcleo 

curvado (band cells) e, por fim, neutrófilos maduros, os quais deixam a medula e entram na 

circulação sanguínea (Baiton,Ullyot,Farquhar,1971).  

Os neutrófilos maduros são caracterizados por: i) seu núcleo segmentado, cujo atributo 

confere o nome alternativo – células polimorfonucleadas (PMNs); ii) pela presença de 

grânulos, que são constituídos por mais de 700 proteínas e iii) por seu tempo de meia vida 

curta, embora esta última característica é bastante debatida atualmente (Pillay et al., 2010, 

Rørving et al., 2013; Tak et al., 2013). 

Ao término da diferenciação, o balanço entre a retenção e liberação dos neutrófilos 

maduros na medula óssea é orquestrado pelas quimiocinas. A produção da quimiocina 

CXCL12 pelas células do estroma da medula se ligará ao receptor CXCR4 do neutrófilo, 

induzindo na retenção das mesmas. Em contrapartida, a liberação dos neutrófilos para 

circulação é principalmente mediada pela ligação desta quimiocina ao do CXCR2 (Martin et 

al., 2003). Além das quimiocinas (CXCL), outros fatores podem induzir a migração dos 

neutrófilos, tais como as citocinas (IL-8), fragmentos do complemento (C5a), leucotrieno B4 

(LTB4) e proteínas formiladas de bactérias, como o n-formil-metionil-leucil-fenilalanina 

(fMLP) (Zakhireh et al., 1979; Phillipson; Kubes, 2011). Uma vez na corrente sanguínea, os 

neutrófilos reconhecem os primeiros sinais presentes células nas endoteliais, sobre as quais 

iniciará o rolamento (rolling) e extravasamento (diapedese) dos PMNs para o interior dos 

tecidos e/ou sítios inflamatórios, sendo este processo bem descrito e revisado por Borregaard, 

2010; Kolaczkwoska, Kubes, 2013. 

Uma vez situados no sítio inflamatório e ao se depararem com partículas estranhas ou 

infeciosas, os neutrófilos iniciam um programa de killing antimicrobiano, envolvendo vários 

mecanismos como: o reconhecimento do patógeno, processo de fagocitose, a geração das 

espécies reativas de oxigênio (ERO), a desgranulação de grânulos intracelulares no interior 

dos fagossomos e a indução das armadilhas extracelulares de neutrófilo (do inglês, neutrophil 

extracelular traps: NETs) (Bardoel et al., 2014). 
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1.2. Funções efetoras dos neutrófilos 

1.2.1. Reconhecimento de patógenos 

 

Os neutrófilos são caracterizados como fagócitos profissionais e a primeira linhagem 

celular na defesa do hospedeiro contra microrganismos invasores, como fungos e bactérias. 

Dessa maneira, essas células expressam uma gama de receptores de superfície celular para o 

reconhecimento da invasão de agentes patogênicos, bem como, do ambiente inflamatório. 

 Dentre esses receptores incluem: (i) os acoplados a proteína G (GPCRs) como: os 

receptores de peptídeos formilados (FPR); os de quimioatrantes (BLT1/2, PAFR, C5aR) e de 

quimiocinas (CXCR1/2 e CCR1/2); (ii) os de adesão, tais como integrinas e selectinas; (iii) 

vários receptores de citocinas; (iv) receptores imunes inatos de reconhecimento direto de 

patógenos, como toll-like (TLR) e os tipo lectinas-C (CTLs); (v) e os de reconhecimento 

indireto dos patógenos revestidos de opsoninas, como: os receptores para a porção Fc de IgG 

(FcR) e os de complemento (CR) (Futosi et al., 2013).  

Neste trabalho iremos delimitar a descrição estrutural e funcional dos TLRs, FcR e 

CR, bem como, os sinais intracelulares e processos biológicos desencadeados pelos dois 

últimos receptores, que são os principais e essenciais na ativação das funções efetoras dos 

neutrófilos avaliadas neste trabalho. 

 

1.2.1.1. Receptores do tipo Toll (TLR) 

 

Os receptores do toll-like (TLRs) são uma família de receptores transmembrânicos 

conservados evolutivamente e, que apresentam alta homologia com o gene Toll na Drosophila 

melanogaster (Hashimoto et al., 1998). O primeiro homólogo de mamífero do receptor Toll 

de Drosophila foi identificado como hToll (agora denominado TLR4) por Medzhitov e 

colaboradores em 1997. Estudos posteriores identificaram várias proteínas que são 

estruturalmente relacionados com TLR4, e essas são conhecidas como receptores Toll-like 

(TLRs) (Takeda, Akira, 2015). 

A estrutura dos TLRs é caracterizada por 03 domínios: um domínio N-terminal de 

reconhecimento ao ligante, um transmembrânico em -hélice e um C-terminal citoplasmático 

e sinalizatório (Bell et al., 2003).  

O domínio de reconhecimento (também conhecido como ectodomínio) dos TLRs é 

voltado para exterior de membrana celular ou para o lúmen dos endossomos, onde se 
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encontram os patógenos. O ectodomínio desses receptores é composto por glicoproteínas com 

550-800 resíduos de aminoácidos, sendo presente blocos de 19 à 25 cópias contínuas de 

motivos/regiões repetitivos ricos em leucina (LRRs) (Kobe, Kajava, 2001; Bell et al., 2003).. 

Os receptores toll-like de mamíferos têm um apenas único bloco de LRRs, enquanto o Toll de 

Drosophila é ligeiramente diferente, contendo dois blocos distintos de LRRs (Bell et al., 

2003; Gay, Gangloff, Weber, 2006 – Figura 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Arquitetura básica de Toll e receptores Toll-like. Diagrama esquemático dos receptores Toll (A) 

e os receptores de tipo Toll (B), mostrando os domínios extracelular, transmembrânico e citoplasmáticos dos 

receptores. Note-se que Toll de Drosophila tem dois blocos independentes de repetições ricas em leucina (LRRs) 

no domínio extracelular (ectodomínio). Ilustração retirada de Gay, Gangloff, Weber, 2006. 
 

Já o domínio citoplasmático é descrito como pequena estrutura globular denominado 

de domínio de receptor de IL-1-Toll (TIR), devido a homologia com os domínios de 

sinalização dos membros da família dos receptores de IL-1 (IL-1R‘s) (O'Neill, Bowie, 2007). 

É nesse domínio citoplasmático onde serão recrutadas as moléculas adaptadoras, que 

iniciaram o processo sinalizatório desses receptores (Beg, 2002; O'Neill et al., 2003). 

Os receptores Toll-like (TLRs) são membros representantes da classe de receptores de 

reconhecimento padrão molecular (PRRs), sendo específicos para o reconhecimento dos  

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs).  Além disso, os TLRs também são 

capazes de detectar moléculas endógenas denominadas de padrões moleculares associados ao 

dano (DAMPs) (Medzhitov, 2007; Prince et al., 2011). 

Com a recente descoberta do TLR13 murino (Shi et al., 2011), têm sido descritos 13 

TLRs em mamíferos, sendo 10 membros identificados em seres humanos (TLR1 ao TLR10) e 

doze em camundongos (TLR1 ao TLR9, e TLR11 ao TLR13) (Takeda, Akira, 2015). 
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Cada TLR reconhece um subconjunto específico de ligantes (ou PAMPs) derivados de 

vírus, bactérias, protozoários e fungos (revisto em Akira, Takeda, 2004; Takeda, Akira, 2015). 

Exemplo disso o TLR4 reconhece o lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) (Akashi-Takamura, 

Miyake, 2008). Já os TLR1, TLR2 e TLR6 detectam lipoproteínas bacterianas (Goh, 

Midwood, 2012). 

A expressão de TLRs em diferentes tipos de células pode ser um importante 

mecanismo de regulação da resposta imune inata de vários agentes patogênicos. Trabalhos 

científicos com citometria de fluxo têm demonstrado a expressão constitutiva de TLR em 

várias células, especialmente leucócitos (Flo et al.,2001; Zarember et al., 2002; Parker et al., 

2005). Além disso, localização subcelular dos TLRs está relacionada a natureza dos seus 

ligantes patogênicos: os TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 são expressos na superfície da 

célula, bem como intracelularmente, onde podem ser recrutados para fagolisossomos 

(Underhill et al., 1999; Parker et al., 2005). Já a expressão dos TLR3, TLR7, TLR8, e TLR9 é 

localizada predominantemente em compartimentos intracelulares (endossomos), onde esses 

receptores reconhecem ácidos nucleicos virais e/ou bacterianas (Heil et al., 2003; Matsumoto 

et al., 2003; Ahmad-Nejad et al., 2002). A função exata do TLR10 permanece inexplorada. 

(Guan et al., 2010).  

Neutrófilos humanos expressam RNA mensageiros para todos os TLRs, exceto o 

TLR3 (Hayashi et al., 2003). Dentre todos os TLRs, os TLR2 e TLR4 são os mais estudados 

em neutrófilos, mediando respostas imunes à bactérias gram-positivas e gram-negativas, 

respectivamente. TLR2 pode formar um heterodímero com TLR1 para detectar peptídeos 

triacilados ou TLR6 para reconhecer peptídeos diacilados. Por outro lado, o TLR4 reconhece 

o componente lipídeo A de lipopolissacarideos (LPS) ( Takeda et al., 2002). Além disso, os 

neutrófilos também expressam co-receptores TLR, incluindo CD14 e CD11b/CD18, os quais 

cooperam com TLR-4 ou TLR2 na membrana plasmática (Sabroe et al., 2002; Chow et al., 

1999; Perera et al., 2001). 

Além do reconhecimento de PAMPs bacterianos, os TLRs também estão inclusos na 

família de PRRs responsáveis na detecção de padrões moleculares de fungos. E ao contrário 

de vários antígenos, não existem PAMPs individuais e específicos para uma única espécie de 

Candida, contudo são compartilhados entre diferentes espécies e gêneros de fungos (Naglik, 

2014). Os principais PAMPs fúngicos são aqueles associados a parede celular, que incluem os 

-glucanas,  N- e O-mananas, e fosfolipomananas (Netea et al., 2008). O reconhecimento dos 

diferentes polissacarídeos fúngicos, e em particular da Candida albicans, envolve o TLR2 
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(fosfolipomananas), TLR4 (O-mananas), receptores de manoses (MR) (N-mananas), e pela 

dectin-1 (-1,3 glucano) (Netea et al., 2008; Roeder et al., 2004; Jouault et al., 2003; Brown 

2002). Notavelmente, esses receptores (PRRs) podem atuar independentemente ou 

conjuntamente com outros. Exemplo disso é atuação sinérgica de TLR2 e Dectin-1 para 

reconhecer leveduras fúngicas, com dectin-1 induzindo a fagocitose enquanto TLR2 induz a 

produção de citocinas. Dectin-1 também sinergiza na sinalização com TLR4 (Netea et al., 

2006; Ferwerda et al., 2008; Dennehy et al., 2009). 

A ativação dos TLRs de superfície celular promove um amplo e múltiplos efeitos 

sobre os neutrófilos, incluindo: pré-ativação celular (‗priming‘); a ativação de fatores 

nucleares (como NF-B); secreção de citocinas (ex: IL-8) e quimiocinas; biossíntese de 

substâncias vasoativas; geração de espécies reativas de oxigênio (ERO); elevação da 

desgranulação; aumento da expressão de receptores (ex: CD11b/CD18); regulação a 

quimiotaxia com a redução de receptores CXCR1/2 e IL-8R; e o retardo da morte por 

apoptose por dependência de TLR4 e co-cultura com monócitos (Hayashi et al., 2003, Remer 

et al., 2003; Asehnoune et al., 2004; Lotz et al., 2004; Sabroe et al., 2003, 2005, Parker et al., 

2005; Hattermann et al., 2007). 

 

1.2.1.2. Receptores de fragmentos do complemento (CR) 

 

O sistema complemento (SC) é um importante sistema de detecção de perigo, 

reconhecendo e sinalizando patógenos, e contribuindo na eliminação desses intrusos. Além de 

promover a destruição lítica de microrganismos pelo complexo de ataque de membrana, o SC 

desempenha um papel na regulação das respostas imunes inatas e adaptativas, envolvendo: o 

reconhecimento e eliminação de células apoptóticas e/ou debris, regeneração tecidual, 

angiogênese, direcionamento de leucócitos sanguíneos para o sítio da inflamação, indução da 

liberação de grânulos e geração de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio pelos 

leucócitos da linhagem mielóide, incitação da fagocitose, a solubilização e clearance de 

imunocomplexos da circulação, e indução de respostas primárias ao antígeno em células B 

(Karsten, Köhl, 2012; Köhl, 2006; Leslie, 2001). 

Todas essas ações são exercidas através da interação da ativação dos produtos dos 

complementos (C1, C3 ou C5) com seus específicos receptores. Esses receptores podem ser 

divididos em três categorias: (i) os de reconhecimento das anafilotoxinas (C3a, C4a e C5a), 

sendo esses os: C5aR, C3aR e C5L2; (ii) os de ligação aos fragmentos ativos do C3, o C3b, e 
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os produtos de sua degradação, iC3b e C3dg, incluindo os CR1, CR2, CR3 e CR4; (iii) e os 

receptores para a molécula C1q. Dentre esses receptores listados, os neutrófilos expressam 

todos, exceto CR2 (Leslie, 2001; Ross, 2002). 

O receptor de complemento do tipo 3 (CR3), também denominado de Mac-1 ou 

CD11b/CD18, é descrito com uma integrina expressa principalmente em granulócitos 

(neutrófilos, eosinófilos, basófilos) e monócitos/macrófagos, mas também encontrada em 

células dendríticas foliculares, linfócitos T CD4+ e CD8+ e plaquetas (Leslie, 2001; Zipfel, 

Skerka, 2009). 

As integrinas são moléculas de adesão constituídas por subunidades alfa e beta 

associadas não covalentemente, que medeiam contato célula–célula, célula–matriz 

extracelular e as interações das células com organismos patogênicos. Até o momento, já 

foram descritos em células humanas 18 diferentes subunidades alfa e oito subunidades beta, 

as quais se combinadas resultam 24 diferentes heterodímeros, que podem se ligar a uma 

grande variedade de ligantes (Hynes, 1992, 2002; Shimaoka, Takagi,Springer, 2002). 

Descritas como glicoproteínas transmembrânicas heterodiméricas, as integrinas da família 2 

são as mais importantes expressas em leucócitos, sendo formadas  pelas subunidades 2 

(CD18) e  (CD11) (Schymeinsky, Mócsai, Walzog, 2007). Exemplo dessas integrinas são, o 

LFA-1 (CD11a/CD18, αLβ2) presente em todos os leucócitos circulantes, enquanto o  CR3 

(CD11b/CD18, MAC-1; αMβ2) expresso na superfície de neutrófilos, monócitos e 

macrófagos (Futosi et al., 2013). 

O receptor de complemento do tipo 3, além de ser constituído pela subunidade M 

(CD11b) e pela β2 (CD18), também possuí dois diferentes sítios de ligação: o domínio ―I‖ 

(inserção) e o sítio lectina-like. O domínio I, situado na região N-terminal do CD11b, é 

responsável pelo reconhecimento de proteínas da matriz extracelular, o componente C3bi do 

complemento, e moléculas de adesão intracelular (ex: ICAM-1). Já o sítio lectina-like, situado 

mais na região C-terminal da porção extracelular do CD11b, é o domínio de reconhecimento 

de carboidratos, como -glucanos encontrados normalmente como um componente estrutural 

das paredes celulares dos fungos, como a Candida albicans. (Li et al., 2011; O´Brien et al., 

2012). Diferentemente dos receptores de reconhecimento de padrões da Candida (Dectin-1 e 

TLRs), o Mac-1 (CR3) em neutrófilos circulantes necessita de sinais intracelulares 

engatilhados por outros receptores, para sua ativação e engajar com seus ligantes (Hynes, 

2002). Exemplo disso, é o receptor de -glucano Dectin-1, que promove ativação do CR3 
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mediante as proteínas Vav (fatores de câmbio para as RhoGTPases), para que o último 

receptor exerça o clearance da C. albicans.(Li et al., 2011). 

 Além de reconhecer a superfície de patógenos e células apoptóticas recobertas pelo 

fragmento C3bi do complemento, o receptor CR3 (CD11b/CD18) ativado é responsável em 

neutrófilos pela migração e acúmulo dessas células no sítio inflamatório; na ativação da 

fosfolipase D (PLD) e da tirosina kinase Syk; em desencadear a polimerização da actina e 

reorganização do citoesqueleto; fagocitose; desgranulação; produção de espécies reativas de 

oxigênio ERO, as NET‘s (juntamente com receptor CD16) e regulação da sobrevivência dos 

neutrófilos (mediante propagação de sinais antipoptóticos pela PI3K e Akt) (Lucisano, 

Mantovani, 1988; Fallman et al., 1993; Zhou, Brown, 1994; Okuro et al., 1995; Serrander et 

al., 1996; Berton; Lowell, 1999; Whitlock et al., 2000; Xia et al., 2002; Mócsai et al.,2002, 

Behnen et al., 2014) 

 

1.2.1.3. Receptores para a porção Fc de imunoglobulinas da classe G (FcRs) 

 

Os FcRs são os que reconhecem e se ligam ao fragmento cristalizável (Fc) da 

imunoglobulina da classe G (IgG). Durante as etapas inicias de uma infecção, a agregação dos 

FcRs promove a internalização dos imunocomplexos e/ou de partículas opsonizadas com 

IgG, culminando vários eventos biológicos como: fagocitose, desgranulação com a liberação 

de proteases, ativação de metabolismo oxidativo e da secreção de citocinas (Dai et al., 2009). 

De modo constitutivo, os neutrófilos humanos expressam duas classes de FcRs: o 

FcRIIa (CD32) e FcRIIIb (CD16) (Witko-Sarsat et al., 2000; Nimmerjahn, Ravetch, 2006). 

Contudo, uma terceira classe desse receptor - o FcRIa (CD64) - também pode ser expresso 

nessas células de forma induzida por estimulação por G-CSF (Repp et al., 1991). Essas três 

classes de receptores se diferenciam no nível de expressão e na estrutura e, por consequência, 

na sua afinidade pela IgG (Dai et al., 2009). 

O FcRIa (CD64) é considerado um receptor de alta afinidade, isto é, reconhece a 

forma monômera de IgG1 e/ou IgG3, enquanto interage fracamente com IgG4 e IgG2 (Gessner 

et al., 1998; Marzocchi-Machado, Lucisano-Valim, 2005). Essa grande afinidade se deve a 

presença de um terceiro domínio Ig-like na região extracelular do receptor, cujo domínio extra 

não é observado nas outras duas classes destes receptores (Flesch, Neppert, 2000). Ainda no 

contexto estrutural, este receptor possui domínio transmembrana e domínio citoplasmático, 

sendo que neste último, os domínios de motivo de ativação de imuno-receptor baseado em 
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tirosina (ITAMs) são ausentes. Desse modo, o sinal intracelular promovido pelo FcRIa é 

desencadeado pela associação da cadeia  do receptor com a cadeia  (homodímero) a qual, 

por sua vez, possui os ITAMs nos seus domínios citoplasmáticos (Letourneur et al., 1991). 

O FcRIIa (CD32) é dito, por sua vez, como um receptor de baixa afinidade, isto é, 

liga-se com baixa especificidade as IgGs monoméricas, porém reconhece com alta 

especificidade as IgGs complexada com o antígeno, ou seja, na forma de imunocomplexos 

(ICs). A preferência na ligação do CD32 é pelos ICs formados por IgG3 seguidos pelos os de 

IgG1 e, com menos afinidade, por IgG2 e IgG4 (Gessner et al., 1998, Marzocchi-Machado, 

Lucisano-Valim, 2005). O CD32, diferentemente do CD64, possui seu próprio domínio 

ITAM, que será alvo de fosforilação pelas quinases da família Src, as quais iniciaram uma 

cascata de sinalização nos neutrófilos culminando a eventos como: elevação de moléculas 

livres de cálcio citosólico, ativação da NADPH oxidase, polimerização da actina e secreção de 

grânulos (Rollet-Labelle et al., 2004; Mayadas et al., 2009; Dai et al., 2009Nordenfelt, 

Tapper, 2011). 

O FcRIIIb (CD16), do mesmo modo que o CD32, é um receptor de baixa afinidade 

ligando-se com mais especificidade aos ICs formados por IgG1 e/ou IgG3, e com baixa ligação 

para IgG4 e IgG2 (Kimberly, Salmon, Edberg, 1995; Gessner et al., 1998; Marzocchi-

Machado, Lucisano-Valim, 2005). O CD16 de neutrófilos humanos é o único dentre as outras 

duas classes de FcR, que não possui o domínio transmembrânico e citoplasmático, se fixando 

na membrana dessas células por uma âncora de glicosil-fosfatidil inositol (GPI) (Selvaraj et 

al., 1988). Embora o CD16 não detenha a cauda citoplasmática com os domínios de ativação 

(ITAMs), sabe-se que a ativação desse receptor induz a geração transiente de cálcio, 

polimerização de actina, secreção de grânulos sem ativação da NADPH oxidase (Edberg et 

al., 1992; Huizinga et al., 1990) 

É de suma importância ressaltar, que o nível de expressão de FcRIIIb (CD16) é 

predominante nos neutrófilos (100.000 à 200.000 molécula/célula) quando comparado ao 

FcRIIa (CD32) (10.000 à 20.000 molécula/célula) (Tosi, Berger, 1988; Unkless et al., 1995; 

Nimmerjahn et al., 2006). Essa diferença no número de cópias tem sido justificado pela ação 

conjunta entre os receptores, a qual será descrita a seguir. 
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1.2.1.4.  Os sinais intracelulares mediados pelos receptores FcR e CD11b/CD18 

 

O reconhecimento de ICs pelos neutrófilos é mediado pela ação conjunta do CD16 e 

CD32 cabendo ao primeiro receptor a função inicial, devido ao maior número de cópias, de 

capturar e concentrar os aglomerados de ICs sobre a membrana, enquanto o segundo é 

responsável em desencadear a sinalização intracelular via fosforilação de tirosina (Kimberly, 

et al., 1990; Brunkhorst et al., 1992; Vossebeld et al., 1997; Chuang et al., 2000). 

A maioria, ou se não todos, os receptores que são proteínas transmembrânicas 

medeiam a transdução de sinal através da perturbação direta da bicamada lipídica (Naccache, 

2013). Do mesmo modo, uma vez os ICs ligados e reconhecidos pelo CD32 inicia-se a 

primeira etapa da sinalização, a qual consiste na fosfolorilação dos domínios ITAMs presentes 

na cauda citoplasmática deste receptor. O ITAM é caracterizado por uma sequência curta de 

peptídeos que contém dois resíduos de tirosina, os quais são alvos de fosforilação para 

promover o recrutamento de proteínas quinases e fosfolipases (Mócsai et al., 2010).  Ainda 

não está esclarecido completamente o mecanismo que desencadeia a fosforilação dos ITAMs 

dos receptores Fc e as proteínas quinases envolvidas, contudo sabe-se que a participação das 

tirosinas quinase da família Src é essencial para esse processo em células T e B, enquanto o 

papel dessa família de quinases é pouco compreendido em neutrófilos, devido a ausência de 

estudos de sinalização em neutrófilos deficientes de quinases da família Src (Futosi et al., 

2013). 

Após a fosforilação dos domínios ITAMs, dois resíduos de tirosinas fosforilados se 

tornam alvos do recrutamento e ligação de quinases da família Syk, a qual constitui em dois 

membros: Syk (presentes em diversas células hematopoéticas) e Zap-70 (envolvida na 

sinalização do receptor de células T). A ligação da Syk com os ITAMs ocorre através 

interação dos dois domínios SH dessa quinase com as duas tirosinas fosforiladas no ITAM, 

culminando na ativação da Syk (Mócsai et al., 2010). Uma vez ativada, os domínios SH2 e 

SH3 desta quinase se tornam sítios-alvos de ligação a regiões ricas em prolina e fosfotirosina, 

respectivamente, possibilitando a sua interação com outras moléculas envolvidas na 

sinalização celular, tais como as GTPases, a PI3K, e a PLC (Kwiatkowska et al., 2003; 

Mócsai et al., 2010; Kulkarni et al., 2011; Zarbock; Ley, 2011). 

A proteína fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) está relacionada na regulação de 

respostas funcionais de neutrófilos humanos. Dentre as múltiplas PI3Ks, a classe I das PI3Ks 

(com as subclasses IA e IB) são as diretamente relevantes nos eventos iniciais de ativação 
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dessas células (Andrews et al., 2007; Hawkins et al., 2006). Uma das funções desta quinase 

em neutrófilos é regular a fosforilação da proteína quinase B (Akt), das MAPK‘s (ERK e p38) 

e da fosfolipase C (PLC), quando tais células são estimuladas com fMLP ou IC (Tilton et al., 

1997; Chen et al., 2003; Jakus et al., 2004). Além disso, a PI3K também é responsável pela 

transformação do fosfatidilinositol 3,4-bifosfato (PIP2) em fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato 

(PIP3), cujo processo de fosforilação dos fosfoinositóis é observado em células estimuladas 

via receptores de membrana como: o FcR e o FPR (Paez; Seller, 2003; Chen et al., 2003). 

Desse modo, os efeitos desencadeados pelas ações destas quinases refletem nos processos de 

adesão, de quimiotaxia e recrutamento, da fagocitose e da atividade bactericida, 

principalmente, através da regulação da montagem e ativação do complexo NADPH oxidase, 

nos neutrófilos (Li et al., 2000; Hirsch et al., 2000) 

A fosfolipase C (PLC) é uma proteína solúvel localizada principalmente no citosol e 

se transloca para a membrana plasmática, através da fosforilação de resíduos mediado pelas 

quinases das famílias Src e Syk, durante a ativação de neutrófilos por receptores FcR e 2 

integrinas (como CD11b/CD18) (Jakus et al., 2009). Essa enzima é responsável pela hidrólise 

do fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), culminando na formação de dois mensageiros 

secundários: DAG (diacilglicerol) e o IP3 (inositol 1,4,5-trifosfato). O papel do primeiro 

mensageiro é mediar a ativação da PKC, enquanto o secundo direciona a liberação de cálcio 

de organelas intracelulares de estocagem, que também contribuirá para ativação da PKC 

(Fukami et al., 2010). Dentre as seis classes de isoformas desta enzima, os neutrófilos 

expressam as classes de PLC e sendo a primeira classe envolvida na sinalização de 

receptores acoplados a proteína G, enquanto a segunda é presente na sinalização de receptores 

de opsoninas (CD32, CD16, CD11b) (Dusi et al., 1994; Helberg et al., 1996; Jiang et al., 

1997; Wilde, Watson, 2001; Naccache , 2013). 

A proteína kinase C (PKC) compreende-se a família relacionada as serinas/treoninas 

quinases, que se encontram no cruzamento de várias vias de sinalizações. A PKC em 

neutrófilos é ativada com agonistas associados aos receptores GPCR, CR3 e Fc (Dekker et 

al., 2000; Chakarbarti, Patel, 2008, Tan, 2012, Futosi et al., 2013).  

A família das PKCs consiste em pelo menos dez membros divididos em três 

subfamílias, de acordo com seus domínios estruturais e sua regulação: (i) nas PKCs 

convencionais (cPKCs: PKC; PKC; PKC); (ii) nas novas PKCs (nPKCs: PKC; PKC; 

PKCPKC) e (iii) as atípicas PKCs (aPKCs: PKCPKC) (Bertram, Ley, 2011; 

Naccache, 2013).  
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As proteínas kinases C estão localizadas no citosol nas células em repouso, visto que, 

na ausência de cálcio e DAG, essas enzimas possuem uma interação fraca e transitória 

interação com a membrana. Com a mobilização intracelular de cálcio, resultante da ação do 

mensageiro secundário IP3, faz com que este ligante solúvel (Ca
2+

) se ligue no domínio C2 da 

PKC, induzindo o aumento na afinidade da enzima com a membrana, embora ainda 

relativamente baixa. Uma vez ancorada, a enzima se difunde no interior do plano da bicamada 

lipídica, onde encontrará o DAG que, por sua vez, irá interagir com domínio C1. Assim, a 

energia combinada pelo engajamento dos domínios C1/C2 leva um aumento da afinidade de 

ligação da PKC com a membrana, provocando uma mudança conformacional de modo a 

expulsar o domínio pseudosubstrato autoinibitório presente do sítio de ligação do substrato e, 

assim, promovendo a sua ativação completa. (Steinberg, 2008). Farmacologicamente, as 

PKCs também podem ser ativadas por ésteres de forbol, como o PMA, o qual, além de não ser 

rapidamente metabolizado, se liga a enzima numa ordem de magnitude de afinidade duas 

vezes maior que o DAG (Mosior, Newton, 1996) 

As isoformas que os neutrófilos expressam são: PKCPKC e 

PKC(Balasubramanian et al., 1998; Devalia et al., 1992), embora ainda permanece a 

discussão sobre a presença de outras isoformas (PKC)(Balasubramanian et al., 2002; 

Dang et al. 1994; Laudanna et al., 1998). Essas diferentes isoformas da enzima estão 

provavelmente envolvidas em várias funções de neutrófilos, como: o burst oxidativo (Nixon, 

MacPhail, 1999; Fontayne et al., 2002; El-Benna et al., 2009; Kilpatrick et al., 2010), 

apoptose (Geraldes, King, 2010) e a regulação nos eventos iniciais da sinalização, como a 

fosforilação de tirosinas após a estimulação de neutrófilos (Brumell et al., 1997). Essas 

enzimas em neutrófilos podem estar ainda envolvidas na adesão, desgranulação e fagocitose, 

mas ainda não está bem esclarecido esses efeitos da PKC (Bertram, Ley, 2011) 

As fosfolipases D (PLD) são enzimas que catalisam a reação da fosfaditilcolina (FC) 

para geração de colina e ácido fosfatídico (AF). Este último produto, pode metabolizado a 

ácido liso-fosfatídico (pela PLA2) ou diacilglicerol (pela fosfohidrolase) (Gomez-

Cambronero, Keire, 1998). Um grande número de receptores tem sido descritos como 

ativadores da PLD, os quais incluem: receptores de fatores de crescimento, como fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF) ou fator de crescimento epidérmico (EGF); 

receptores de recrutamento de tirosinas quinase, como GPCRs (receptores de quimiocinas e 

quimioatrantes, como FRP), FcR, CR, TCR e BCR (Gomez-Cambronero, Keire, 1998; 

Serrander, Fallman, Stendhal, 1996; Melendez, Allen, 2002). 
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A atividade da PLD e seus produtos (AF, DAG) tem sido associados na regulação de 

uma ampla resposta celular, incluindo diversas funções importantes de neutrófilos, inclusive o 

burst respiratório (Agwu et al., 1991;. Bauldry et al., 1991; Zhou et al., 1992; Serrander et al., 

1996; Corrotte et al., 2006; Carrigan et al., 2007; Chae et al., 2008). 

As moléculas sinalização descritas anteriormente são apenas algumas entre as diversas 

outras envolvidas nas vias de sinalizações, que regulam as respostas funcionais de neutrófilos 

humanos, como observado em diversas revisões atuais da literatura científica (Bradshaw, 

2010; Naccache et al., 2013; Futosi et al., 2013). 

 

 

1.2.2. Fagocitose 

  

 A fagocitose é um processo descrito como o reconhecimento e a captação de partículas 

relativamente grandes (>0.5M) no interior de vacúolos, sendo um fenômeno ativo mediado 

por receptores de fagócitos profissionais e, essencial na remodelação tecidual, inflamação e 

defesa contra agentes infeciosos (Tjelle, Løvdal, Berg, 2000, Amulic et al., 2012).  

 Nos neutrófilos, assim como nos macrófagos, a fagocitose ocorre incialmente pelo 

reconhecimento de partículas não-opsonizadas e opsonizadas, sendo neste último caso, 

mediado por FcR e CR. Durante a ativação desse processo pelos receptores FcR e CR 

observa-se a reorganização e polimerização dos filamentos de actina, eventos essenciais para 

o englobamento das partículas (Groves et al., 2008). Contudo, o mecanismo de captação se 

difere entre os receptores.  

Na fagocitose iniciada por FcR, observa-se o modelo denominado de zíper, 

caracterizado pela propagação de pseudópodes de membrana ao redor da partícula ou do 

patógeno para a formação do fagossomo. Por sua vez, na fagocitose mediada por CR não se 

observa extensão de membrana (ou pseudópodes), sendo que as partículas ligadas aos CR se 

afundam diretamente no corpo da célula para que ocorra a internalização das mesmas. Este 

modelo de fagocitose é caracterizado como ―sinking‖ ou afundamento (Underhill; Ozinsky, 

2002).  

Vale ressaltar que no estudo recente de Santos e colaboradores (2015), a cinética da 

fagocitose de ICs opsonizados por neutrófilos humanos, difere-se quando esse processo é 

mediado por FcR e CR3, separadamente, ou por ambos receptores.  No entanto, a atuação 

conjunta de tais receptores não induz aumento na eficácia da internalização dos ICs, se 

comparada a fagocitose desencadeada pelos receptores separadamente. 
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1.2.3. Desgranulação 

 

 Durante o desenvolvimento e sua maturação, os neutrófilos sintetizam uma infinidade 

de substâncias perigosas que, evolutivamente, são transportadas nessas células, ao longo da 

corrente sanguínea, em organelas de armazenamento denominadas grânulos, que serão 

liberados corretamente em momentos apropriados. No entanto, os grânulos são muito mais do 

que repositório de organelas latentes de conteúdo danoso, são elementos ativos e 

indispensáveis ao amplo espectro das atividades dos neutrófilos durante uma resposta 

inflamatória (Amulic et al., 2012).  

Existem quatro tipos principais de grânulos presentes nos neutrófilos (Figura 1.2): 

1) os azurofílicos (também denominados de primários) que são os maiores em diâmetro 

(0.3µM) e os primeiros a serem formados. A proteína ‗biomarcadora‘ desta classe de grânulos 

é a enzima mieloperoxidase (MPO), contudo nessa organela também está incluso as defesinas, 

lisozima, a proteína de aumento de permeabilidade e bactericida (BPI), e algumas serinas 

proteases como: elastase de neutrófilos (NE) e catepsina G (CG). 2) os grânulos específicos 

(ou secundários) são aqueles de tamanho pouco menores (0.1µM), não contém a MPO e são 

formados posteriormente aos azurofílicos. Essa classe de grânulos é caracterizada pela 

lactoferrina, mas também detém glicoproteínas e uma amplitude de compostos 

antimicrobianos. 3) Já, os grânulos denominados de gelatinase (ou terciários) são menores 

ainda ao anterior, sendo a classe formada nos estágios finais da maturação dos neutrófilos e 

descritas com poucos substâncias antimicrobianas, servindo como estocagem para 

metaloproteases, como a gelatinase e leucolisina. 4) Por fim, existem as vesículas secretórias 

as quais, diferentemente das demais classes de grânulos, não surgem a partir do complexo de 

Golgi, mas são formados através de endocitose. Consequentemente, nessas vesículas 

predominam-se as proteínas plasmáticas (como a albumina) e moléculas de ligação a 

membrana (CD35, CD11b, FRP), resultando na apresentação de receptores de adesão e de 

quimiotáticos, essenciais na transmigração dos neutrófilos (Faurschou, Borregard, 2003, 

Borregaaard et al., 2007, Amulic et al. 2012, Mayadas et al., 2014). 
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Figura 1.2: Desenvolvimento dos neutrófilos e formação dos grânulos. Esquema elaborado a partir de 

adaptações de Amulic et al. (2012) e Bordoel et al. (2014). 

 

 

 Em geral, os grânulos se fundem com a membrana dos fagossomos formados durante a 

captura de patógenos. Contudo, durante a ativação dos neutrófilos, essa fusão dos grânulos 

também pode ocorrer com a membrana destas células, culminando na liberação extracelular 

dos conteúdos destes grânulos, comumente observado durante o processo de fagocitose 

frustrada. A ordem hierárquica na propensão da desgranulação dessas classes de grânulos é 

dependente da elevação das concentrações citosólicas de cálcio, sendo essencial a seguinte 

sequência: vesículas secretórias > terciários > secundários > primários (Sengeløv et al., 1993). 

Isto por que, após a exocitose das vesículas secretórias nota-se a mobilização dos grânulos 

terciários e secundários, os quais facilitaram a migração dos neutrófilos, mediante a remoção 

de barreiras físicas através da degradação do colágeno na membrana basal. Finalizada a 

transmigração celular e alcançando o sítio inflamatório, os grânulos primários e secundários 

serão as classes atuantes durante o processo fagocítico, de maneira que, os peptídeos 

antimicrobianos e componentes enzimáticos do burst respiratório atuem na fase da eliminação 

do patógeno (Mayadas et al., 2014).  

Em suma, a importância do processo de desgranulação está envolvida na excitação das 

principais funções efetoras dos neutrófilos, visto que eleva o número de receptores de 

membrana, oferece ativação inicial das células, acentua o processo de fagocitose, aumenta a 

expressão dos componentes do complexo NADPH oxidase na membrana, que por 

consequência, ascende a produção das espécies reativas e assim, em conjunto, propicia na 
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eliminação de agentes infeciosos durante a atividade microbicida (Pruchniak, Arazna, 

Demkow, 2013;  Bardoel et al., 2014). 

1.2.4. Metabolismo oxidativo: produção das espécies reativas de oxigênio (ERO) 

  

Como mencionado, os neutrófilos são descritos como principais populações celulares 

na primeira linhagem de defesa contra os microrganismos. Em conjunto com o 

reconhecimento e a fagocitose de agentes patogênicos, observa-se um repentino aumento no 

consumo de oxigênio, denominado de burst respiratório ou metabolismo oxidativo (Dupré-

Crochet, Erard, Nüe, 2013; Karimi et al., 2014). Esse processo compreende-se na produção 

de espécies reativas de oxigênio (ERO), que são gerados a partir da ativação de duas 

principais enzimas-chaves: NADPH oxidase e mieloperoxidase (MPO) (Amulic et al., 2012, 

Karimi et al., 2014, Mayadas et al., 2014). 

 A NADPH oxidase é um complexo enzimático multi-proteico gerado durante a 

ativação de estímulos solúveis (PMA e fMLP) ou particulados, como os imunocomplexos 

(ICs) (Crockett-Torabi, Fatone, 1990; Nauseef et al. 1991; Decoursey, Ligeti, 2005).  

 A ativação dessa enzima envolve a montagem dos seus componentes proteicos 

primeiramente na membrana plasmática e, posteriormente, na membrana fagossômica. 

(Dahlgren, Karlsson, 1999). O complexo enzimático da NADPH oxidase é constituído em 

seis subunidades proteicas, duas localizadas na membrana denominadas como p22
phox 

e 

gp91
phox 

, as quais formaram o conjunto flavocitocromo b558 (o núcleo catalítico da enzima); 

e quatro citosólicas conhecidas como p40
phox

, p47
phox

, p67
phox 

e Rac1/2, sendo essa última 

membro do grupo das pequenas GTPases da família Rho (Karimi et al., 2014).  

Devido as propriedades nocivas das ERO, a produção das mesmas é finamente 

controlada, através de uma precisa regulação espacial e temporal (Quinn, Gauss, 2004; 

Groemping, Ritting, 2005; Sumimoto, 2008) Isto por que, na ausência de estímulos ou 

agentes patogênicos, os neutrófilos em estado de repouso apresentam a enzima NADPH 

oxidase na forma inativa, através da localização separada das suas subunidades citosólicas e 

de membrana, sendo as primeiras retidas no citosol e, as últimas mantidas nos grânulos 

específicos (terciários) e na membrana plasmática (Sengeløv, 1992). Por outro lado, durante 

ativação dos neutrófilos as proteínas citosólicas, predominantemente pré-montadas na forma 

de trímero (p40
phox

–p47
phox

–p67
phox

), se translocam e interagem com as subunidades de 

membrana (gp91
phox 

e p22
phox

). A quarta subunidade citosólicas desse complexo enzimático, a 

GTPases Rac-1 e 2, também são requeridas e translocadas para membrana durante ativação de 
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neutrófilos, principalmente na fagocitose mediada via FcR (Heyworth et al. 1991, 1994; Dusi 

et al., 1996; Wientjes et al., 1996; Fuchs et al., 1996; Kim, Dinauer, 2001; Lapouge et al., 

2002; Sheppard et al., 2005). 

 A translocação dessas subunidades demonstra ser dependente da fosforilação das 

mesmas, mediante ação da PKC, da Akt, e das MAPK‘s (ERK e p38), envolvidas em 

diferentes vias de sinalização intracelular (El-Benna et al., 1996; Chen et al., 2003; Dang et 

al., 2011). Além disso, alterações estruturais geradas no processo de fosforilação permitem 

que os constituintes se posicionem e se liguem adequadamente durante a formação deste 

complexo (Sheppard et al., 2005).  

Uma vez estabilizada a ativação da NADPH oxidase, esse complexo enzimático é 

capaz de promover transferência de elétrons para oxigênio molecular (O2), o aceptor final 

desses elétrons, havendo a conversão em ânion superóxido (O2
●–

). A produção de anion 

superóxido por neutrófilos, e outros fagócitos, é um passo importante na resposta imune inata.  

Isto por que, o produto final da NADPH oxidase é o precursor da geração de uma gama de 

espécies reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN), tais como o radical ânion o 

peróxido de hidrogênio (H2O2), o radical hidroxila (HO
●
), o ácido hipocloroso (HOCl), 

cloraminas, óxido nítrico (NO), e peroxinitrito (OONO-) (Fang, 2004, Groemping, Ritting, 

2005; Amulic, 2012). 

O ânion superóxido produzido, por sua vez, poderá ser dismutado por ação enzimática 

da superóxido dismutase (SOD) ou espontaneamente em pH ácido (Klebanoff, 1980; Bedard; 

Krause, 2007), gerando o peróxido de hidrogênio (H2O2), cuja espécie reativa de oxigênio 

será o substrato alvo da próxima enzima-chave do burst respiratório: a mieloperoxidase 

(Fang, 2004; Amulic et al., 2012). 

 

 

1.2.4.1. Mieloperoxidase (MPO): estrutura, ativação e seu envolvimento na produção de 

ERO de neutrófilos humanos 

 

Em 1941, Agner – pesquisador pioneiro em obter uma preparação de MPO altamente 

purificada e, que inicialmente nomeou esta enzima como verdeperoxidase, como resultado da 

intensa coloração verde – demonstrou que a enzima está presente nos neutrófilos numa 

concentração cerca de 1-2% do peso seco total destas células. E de fato, o nível da MPO em 

neutrófilos está numa amplitude de 2-5% do total de proteínas celulares, sendo equivalente à 

2-4 g por 10
6 
células. (Schultz, Kaminher, 1962; Bos, Wever, Roos, 1978, Klebanoff, 2005). 
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No desenvolvimento das células granulocíticas (mielopoiese) na medula óssea, a 

enzima mieloperoxidase (MPO) é ativamente sintetizada nos estágios de promielócitos e 

promonócitos, respectivas etapas na diferenciação de neutrófilos e monócitos. A síntese dessa 

enzima nos neutrófilos normalmente é cessada quando se inicia o estágio mielócito, de modo 

que, a MPO é contida nos grânulos primários (ou azurófílos) e distribuída para células-filhas, 

nas quais serão formados os novos grânulos: os secundários (específicos) que, por sua vez, 

não contém a peroxidase em questão. Em contrapartida, os grânulos contendo a MPO são 

formados nos promonócitos e facilmente evidentes nos monócitos maduros. Contudo, tais 

grânulos geralmente são perdidos ou reduzidos, quando essas células se diferenciam em 

macrófagos teciduais (Klebanoff, 2005; van der Venn, de Winther; Heeringa, 2009).  

 

 

1.2.4.1.2. Propriedades estruturais e enzimáticas da MPO 

 

A atividade enzimática da mieloperoxidase consiste em duas etapas: halogenação e 

peroxidação, gerando três diferentes estágios conformacionais da enzima denominados 

compostos I, II e III, estando intimamente relacionados com a formação dos produtos reativos 

do burst respiratório de fagócitos.  

No estado basal, a enzima contém ferro na forma férrica (Fe
3+

) ligado a estrutura de 

porfirina, formando o grupamento heme localizado no sítio ativo. A MPO utiliza o peróxido 

de hidrogênio para a oxidação de haletos (Cl-, Br-, I-) ou de pseudohaletos (tiocianato; SCN-), 

para geração de ácidos hipohalosos ou pseudohalosos, respectivamente.  A oxidação dos 

haletos inicia-se, primeiramente, pela reação do H2O2 com a enzima na forma nativa (MPO-

Fe
3+

), cujo substrato reduzirá o íon para oxi-ferril (Fe
4+

=O), gerando o intermediário instável 

denominado: composto I. Essa forma instável da MPO (composto I), por deter dois 

equivalentes oxidantes a mais do que a enzima na forma nativa, é capaz de oxidar diretamente 

os haletos, de modo a restaurar o estágio nativo da enzima e gerar os seus produtos: ácidos 

hipohalosos. Estas reações compreendem a via de halogenação (ou cloração - Figura 1.3) 

(Furtmüller, Burner, Obinger, 1998; Fiedler, Davey, Fenna, 2000). 
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Figura 1.3: Ciclos de cloração e peroxidação da mieloperoxidase e reações de formação dos compostos 

intermediários I e II. Adaptações de Soubhye et al., 2013 

 

O mecanismo de formação do intermediário instável (composto I) parece ser 

dependente de dois resíduos de aminoácidos próximos ao grupo heme: His-95 e Arg-239. A 

função desta histidina distal compreende-se como um catalisador ácido-base na ocorrência da 

clivagem heterolítica do peróxido de hidrogênio, tendo a arginina a função secundária de 

auxiliar na estabilização do centro oxi-ferril, resultante na formação do composto I (Figura 

1.4) (Poulos, Kraut, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Esquema do ciclo de cloração da mieloperoxidase (MPO) e formação do composto I. Arquitetura do 

grupo heme e os resíduos distais conservados His95 e Arg239, obtidos pela estrutura de raio-X (PDB ID:1CXP). (1) O 

substrato (peróxido de hidrogênio) se liga no grupo heme e doa elétrons, havendo a liberação da molécula de água. (2) 

A His95 promove a clivagem heterolítica do substrato, enquanto a Arg239 estabiliza a estrutura da enzima (3) A forma 

nativa da enzima (MPO-Fe
3+

) é oxidado pelo substrato gerando o composto I, que compreende-se na formação do oxi-

ferril (Fe
4+

=O) e do cátion radical (
+●

) entre os anéis pirrólicos A e D constituintes da estrutura do grupo heme. 

Esquema baseado em Poulos, Kraut, 1980 e adaptações de Soubhye. et al (2010). 
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Durante o processo de restauração da forma nativa da enzima, uma parcela do 

composto I também pode ser convertido à composto II por causa da presença de doadores de 

elétrons (AH2) exógenos ou endógenos. Está reação inicia o ciclo de peroxidação da MPO 

(Hoogland et al., 1987; Furtmuller et al., 2006; Soubhye, et al. 2013). O composto II, 

resultante da primeira reação de redução pela doação de um elétron, é considerado uma forma 

intermediária inativa no âmbito do ciclo de cloração. Isto por que, esse composto II contém na 

sua estrutura o estado reduzido do átomo de ferro (oxi-ferril) no centro grupo heme, formando 

um complexo com uma hidroxila, havendo a perda do cátion radical entres os anéis pirrólicos 

que, por consequência, incapacita aquele composto intermediário de reagir com haletos 

(Hoogland et al., 1987; van der Venn, de Winther; Heeringa, 2009) (Etapa 3 da figura 1.3, 

Etapa 4 da figura 1.5) 

 Contudo, o ciclo de peroxidação da enzima MPO também abrange a segunda reação 

sequencial de redução por doação de elétron sobre o composto II, resultando na liberação de 

uma molécula de água e na restauração da forma nativa da enzima. (Etapa 4 da figura 1.3, 

Etapa 5 da figura 1.5). Vale ressaltar que, em altas concentrações de peróxido de hidrogênio, 

o composto I também pode reduzido em composto II antes da restauração da forma nativa da 

MPO, assim, neste caso, o H2O2 pode atuar como doador de elétron (Furtmuller et al., 2006; 

Malle et al., 2007). 

Por fim, o intermediário composto III pode ser formado através da reação do ânion 

superóxido (O2
-●

) com a forma nativa da enzima (MPO-Fe
3+

) ou através da oxidação do 

composto II pelo H2O2. O composto III, assim como o composto II, é considerado um 

intermediário inativo no âmbito do ciclo de cloração (ou halogenação) (Figura 1.6) 

(Hoogland et al., 1987; Paumann-Page et al., 2013). 
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Figura 1.5: Esquema do ciclo de peroxidação da mieloperoxidase (MPO) e formação do composto II e 

restauração da forma nativa da enzima. Arquitetura do grupo heme e os resíduos distais conservados His95 e 

Arg239, obtidos pela estrutura de raio-X (PDB ID:1CXP). (4) A primeira reação do ciclo de peroxidação inicia-se pela 

redução do composto I em composto II pela primeira doação de elétron. (5) A segunda reação do ciclo compreende-se 

na redução do composto II para forma nativa da enzima através da segunda sequencial doação de eletrón. Esquema 

baseado em Poulos, Kraut, 1980 e adaptações de Soubhye. et al (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: A formação do composto I, II, e III nas etapas enzimáticas da MPO. Composto I é formado pela 

oxidação da MPO por H2O2 através do processo de dois elétrons. Na presença do doador de elétrons (HÁ), o composto 

I é reduzido para o composto II através do processo doação de um elétron (reação 3a e 3b). O Composto II pode ser 

reduzido por outro doador de elétron (AH) para restauração da forma nativa da enzima MPO (Reações 4a e 4b). Altas 

concentrações de H2O2 promove a conversão do Composto II em Composto III e o ciclismo da MPO que inclui o 

estado férrico e ferroso, o Composto I, Composto II e Composto III. Após a reação do composto III com um excesso 

de peróxido de hidrogénio, os reativos oxidantes formados podem reagir e destruir o grupo heme, bem como oxidar a 

proteína. Esquema adaptado de Paumann-Page et al., 2013. 
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1.2.4.1.3. MPO na modulação de respostas imunes inflamatórias 

 

A produção excessiva dos produtos oxidativos derivados da MPO e outras peroxidases 

está sido associada a danos nos tecidos em muitas doenças, especialmente aquelas 

caracterizadas por inflamação aguda ou crônica. Isto tem sido evidenciado, pelo fato da 

habilidade do ácido hipocloroso (HOCl) oxidar biomoléculas, gerando modificações 

estruturais, nas quais, por exemplo, proteínas modificadas pelo este produto da MPO são 

detectáveis em tecidos lesionados (Lau; Baldus, 2006; van der Venn, de Winther; Heeringa, 

2009). Além de tudo, o HOCl também é capaz de reagir rapidamente com a taurina, um ácido 

aminosulfônico abundante no citoplasma de neutrófilos, resultando na formação de taurina-

cloramida. A geração de cloramidas tem sido relacionada como mecanismos de prorrogar 

atividade de peroxidases, que contribui para danos celulares (Schuller-Levis, Park, 2003). 

Contudo, além dos efeitos tóxicos diretos sabe-se também que o HOCl é capaz de 

modular a função e atividade de várias células do sistema imune. Em neutrófilos, o ácido 

hipocloroso no meio extracelular é capaz de induzir a apoptose nessas células (Tsurubuchi et 

al., 2001), como também de ativar o fator nuclear NF-B e a fosforilação de tirosinas em 

linfócitos T e B, culminando no aumento da sinalização de cálcio e produção de 

TNF(Schoonbroodt et al., 1997; Schieven et al., 2002).   

Alguns estudos também tem descrito a habilidade da MPO em exercer efeitos 

independentemente da sua atividade enzimática. Lefkowistz e colaboradores (1992) 

demonstraram que a administração intravenosa de MPO, em ratos, elevou os níveis 

circulantes de TNF- e IFN- nesses animais. Em 1999, o mesmo autor e colaboradores, 

descreveram, in vitro, a exposição de macrófogos com MPO resultou na ativação dessas 

células, com a liberação de TNF-e baixos níves de IFN-, com consequente elevação da 

citotoxicidade dependente de macrófagos. Esse mesmo efeito ativador também foi observado 

em modelo de artrite, no qual a injeção intra-articular de fragmentos de parede celular de 

Streptococcus, juntamente com a injeção local de MPO ativa e parcialmente inativa, 

promoveu a elevação dos sinais clínicos da doença. Isto demonstra o papel dessa enzima na 

perpetuação da doença inflamatória crônica, e que a interação da MPO com os macrófagos é 

mediada por receptores de manose (Gelderman et al., 1998; Lefkowitz et al., 1999). Lau et al. 

(2005) observaram que a MPO é capaz de interagir com CD11b/CD18 em neutrófilos, 

promovendo ativação dessas células mediante aumento da fosforilação da p38 MAPK e da 

translocação do fator nuclear NF-B. Essa mesma interação MPO-CD11b/CD18 também 
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induz, in vitro, um retardo no processo de apoptose em neutrófilos, demonstrando que a 

indução de sinais de sobrevida dessas células influenciou na duração da resposta inflamatória 

no modelo de lesão pulmonar (El Kebir et al., 2008). 

 De modo geral, a MPO já é bem descrita na literatura quanto ao seu papel fisiológico 

por contribuir substancialmente na atividade microbicida mediada por células fagocíticas 

(macrófagos e neutrófilos), através da geração de reativos oxidantes, em particular, as 

espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Contudo, diversos trabalhos têm evidenciado 

em modelos experimentais o papel patogênico dessa enzima em várias doenças, tais como: 

cardíacas, neurodegenerativas, renais, pulmonares e cancerígenas. A relação da MPO com 

cada uma dessas doenças é bem descrita em revisões literárias (Klebanoff, 2005; van der 

Venn, de Winther; Heeringa, 2009). 

 

1.3. A espécie Baccharis dracunculifolia De Candolle 

 

Baccharis é considerado o maior gênero da família Compositae, com mais de 500 

espécies distribuídas nos continentes Norte e Sul-americanos. As espécies deste gênero estão 

presentes principalmente nas regiões temperadas e tropicais do Brasil, Argentina, Colômbia, 

Chile e México (Abad, Bermejo, 2007). 

A espécie nativa do Brasil, Baccharis dracunculifolia DC (Asteraceae), é 

popularmente conhecida como alecrim-do-campo ou vassourinha. Os registros dessa planta 

são descritos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, principalmente nas áreas de cerrado, 

em pastagens abandonadas e áreas de processo de sucessão (Park et al., 2004).  

Caracterizada como uma espécie perene, dioica, de arbusto lenhoso (de até 4 metros de 

altura), com galhos bastante ramificados e folhas densamente pontuadas por tricomas tectores 

e glandulares, os quais atuam como barreira contra o ataque de predadores e auxiliam na 

interação dessa espécie com insetos, em especial as abelhas Apis mellifera, para a coleta do 

material resinoso utilizado para elaboração da própolis (Spring, 2000; Teixeira et al., 2005). 

Desse modo, a Baccharis dracunculifolia é descrita como a principal fonte botânica da 

propólis, principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo (Bastos, 2001; Sawaya et 

al., 2004), contudo, uma outra pesquisa realizada no campus da UNESP de Botucatu observou 

que a Araucaria angustifolia e Eucalyptus citriodora são outras espécies vegetais, que 

também são fontes secundárias na produção da própolis (Bankova et al., 1999, Sforcin et al., 

2012). 
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Da mesma maneira que a própolis brasileira tem sido até hoje alvo de estudos das suas 

propriedades biológicas e farmacológicas (Sforcin, 2007; Sforcin, Bankova, 2011; Bankova, 

Popova, Trusheva, 2014), os extratos e/ou óleos essenciais da espécie vegetal Baccharis 

dracunculifolia também tem sido uma fonte de pesquisa num amplo espectro. Uma provável 

explicação para este fato deve-se que, ambas as substâncias apresentam uma grande 

semelhança nos perfis químicos, compartilhando alguns compostos em comum como: ácido 

cafeico, ácido p-coumárico, ácido ferúlico, ácido cinâmico, aromadendrina-4′-metil éter 

(AME), artepillin C, baccharina, entre outros (De Souza, et al., 2009).   

 Os efeitos biológicos já descritos com óleos essências ou extratos da Baccharis 

dracunculifolia são: atividade antioxidante (Ferronatto et al., 2006; Guimarães et al., 2012; 

Figueireido-Rinhel et al., 2013; Rezende et al., 2014), anti-inflamatório (Dos Santos et al., 

2010;  Cestari, Bastos, Di Stasi, 2011), analgésico e inibidor da enzima COX-2 (Dos Santos et 

al., 2010), imunomoduladora (Missima et al., 2007; Bachiega et al., 2012), atividade 

antitumoral sobre linhagens de células leucêmicas (Fukuda et al., 2006) e de carcinoma de 

laringe humana (Búfalo et al., 2010); anti-viral (Búfalo et al., 2009), anti-úlcera (Lemos et al., 

2007; Massignani et al.,  2009), atividade microbicida (Da Silva Filho et al., 2008), atividade 

antiparasitária (Da Silva Filho et al., 2004,  2009, Parreira et al., 2010) e atividade cariogênica 

(S. mutans) (Leitão et al., 2004). 

 

1.4.  Compostos Fenólicos  

 

Compostos fenólicos ocorrem universalmente no reino das plantas e são parte de um 

amplo e complexo grupo de substâncias orgânicas. As plantas são capazes de sintetizar e 

acumular uma ampla variedade de composto fenólicos, conferindo uma proteção contra o 

ataque de radicais livres, advindos de subprodutos do processo da fotossíntese e contra danos 

teciduais (Soares, 2002). 

Os compostos fenólicos de fontes vegetais podem ser classificados em dois grupos: 

flavonóides e os não flavonoides (ou fenólicos simples), sendo ambos considerados 

metabólitos secundários presentes em frutas e vegetais (Figura 1.7). 
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Figura 1.7: Classificação química dos compostos fenólicos. Esquema elaborado por Magnani et al., 2014. 

 

Os denominados de flavonoides, também conhecidos como polifenóis, são os que 

apresentam a estrutura química descrita como C6-C3-C6, sendo os compostos mais 

diversificados do reino vegetal. Já os denominados de não flavonoides (ou fenólicos simples) 

são classificados em três grupos (Burns et al., 2001; Melo, Guerra, 2002; Soares 2002):  

(i) os derivados de ácidos hidroxibenzóico que possuem sete átomos de carbono (C6-

C1) e, são os ácidos fenólicos mais simples encontrados na natureza. O ácido gálico é um 

representante dos ácido hidroxibenzóico.  

(ii) os derivados de ácidos hidroxicinâmicos que possuem nove átomos de carbono 

(C6-C3), sendo sete os mais comumente encontrados no reino vegetal. Alguns exemplos são: 

ácidos cafeico, ferúlico, p-cumárico, sinápico. 

(iii) As cumarinas são derivadas do ácido cinâmico por ciclização da cadeia lateral do 

ácido o-cumárico.  

 

 

1.4.1. Ácido cafeico 

 

Ácido cafeico (Figura 1.8), ou 3,4-dihidroxicinamico, é um composto orgânico 

fenólico pertencente a classe de ácidos hidroxicinâmicos presentes diversas fontes de 

alimentos, como: frutas (ameixa, maça, pêra, kiwi, toranja, cidra, tomate, berinjela), bebidas 

alcoólicas (vinhos) e não alcoólicas (café e suco de frutas), óleos vegetais, sementes (nozes, 

de girassol), temperos (ervas, orégano, hortelã), legumes (couve-flor, chicória), vegetais de 

raiz (cenouras) e tubérculos (batata) (Manach et al., 2004; Phenol-Explorer: Database on 

polyphenol content in foods).  
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O ácido cafeico também já isolado a partir de inúmeras espécies de plantas 

pertencentes às famílias Caprifoliaceae, Compositae, Cruciferae, Cucurbitáceas, Labiatae, 

Leguminosae, Polygonaceae, Saxifragaceae, Solanaceae, Theaceae, Umbelliferae, e 

Valerianaceae (Hermann, 1956;Dhungyal et al., 2014). Além disso, este composto também é 

encontrado como um dos constituintes da própolis brasileira (Sforcin, 2007) e como um 

metabólito presente nas espécies do gênero Baccharis sp. (Park et al., 2004; De Sousa et al., 

2009; Figueiredo-Rinhel et al., 2013). 

 

 

 

 

Figura 1.8: Estrutura química do ácido cafeico. 

 

Alguns dos efeitos biológicos já descritos para ácido cafeico são: atividade scavanger/ 

antioxidante (Chen, Ho, 1997; Terao et al., 1973; Foley et al., 1999;  Sroka, Cisowski, 2003; 

Karamac et al., 2005; Gülçin, 2006;  Khanduja et al., 2006; Wu et al., 2007; Nakajima et al., 

2009);  atividade antimicrobiana (Almajano et al., 2007); ações antidiabética (Dhungyal et al., 

2014); anticancerígeno (Chung et al., 2004; Chang et al., 2010; Rajendra et al., 2011, Yang et 

al., 2014); inibidor da peroxidação lipídica/atividade protetiva de danos teciduais (Laranjinha 

et al., 1996; Kang et al., 2006; Karthikesa, Pari, 2007); efeito antinociceptivo (Mehrotra et al., 

2011),  anti-neurodegenerativo (Tsai,Chao,Yin, 2011); inibidor de reações de 

nitrosação/agente antinitrosante (Pannala et al., 1998; De Lucia et al., 2006); inibidor da 

enzima 5-lipoxigenase (Koshihara et al.,1984, Mirzoeva, Calder, 1996)  

Em células imunes, o ácido cafeico: (i) promoveu um efeito anti-apoptótico, 

independente de proteínas anti-apoptóticas, sobre as células mononucleares do sangue 

periférico (PBMCs). Este efeito ocorreu mediante a inibição da peroxidação lipídica e de ação 

protetiva do DNA dessas células que foram exposta à um stress oxidativo por peróxido de 

hidrogênio (Khanduja et al., 2006). Outro estudo também demonstrou esta ação, no qual o 

pré-tratamento de linfócitos humanos com o ácido cafeico protege essas células contra o 

efeito citotóxico induzido pela exposição da radiação UV (Prasad, Jeyanthimala, 

Ramachandran, 2009), (ii) exerceu efeitos immunomodulatórios em monócitos humanos tais 
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como: redução da expressão de TLR-2 e HLA-DR, inibição da produção de TNF-e 

aumento da atividade fungicida (Búfalo, Sforcin, 2015), (iii) atenuou respostas inflamatórias 

mediada por TLR-4, como a produção de óxido nítrico (NO) e de prostaglandinas E2 (PGE2), 

em linhagens de macrófagos (RAW 246.7) tratados com LPS (Yang et al., 2013); (iv) reduziu 

a produção de NO sobre a mesma linhagem de macrófagos,  sendo que este efeito anti-

inflamatório de ambas substâncias é mediado pela regulação da via do NF-B, visto que 

ambos inibiu a atividade deste fator de transcrição mediante redução da fosforilação do 

inibidor de NF-B (IB), além de também inibirem a fosfolorilação do p38MAPK e JNK1/2, 

moléculas de sinalização antecessoras a ativação do NF-B. (Búfalo et al., 2013), (v) foi o 

constituinte do extrato aquoso de Tournefortia sarmetosa, que induziu o aumento da função 

fagocítica de neutrófilos humanos e de células HL-60 diferenciadas, mediante o aumento da 

expressão de Mac-1 (CD11b/CD18) (Chen et al., 2014); (vi) demonstrou ser o principal 

metabólito secundário do extrato da Baccharis dracunculifolia (BdE) responsável pelo efeito 

modulatório do extrato sobre as ERO produzidas pelos neutrófilos humanos estimulados com 

zimosan opsonizado (Figuereido-Rinhel, 2013). 

O conjunto destas observações destacam o papel imunomodulador do ácido cafeico 

em diversos processos celulares ressaltando a importância do entendimento dos mecanismos 

envolvidos nesta ação, em especial à mencionada no item ―vi‖. 
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2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho foi dar continuidade ao estudo do papel 

imunomodulador do ácido cafeico e do extrato etanólico bruto da Baccharis dracunculifolia 

sobre os neutrófilos humanos, de maneira a expandir o entendimento do potencial 

antioxidante de tais amostras naturais, bem como desvendar os mecanismos de suas ações 

sobre as funções efetoras das células, visando o desenvolvimento de novos fármacos 

candidatos à aplicação conjunta com os tratamentos empregados em doenças inflamatórias 

mediadas por neutrófilos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste estudo foram: 

 

 Em um sistema livre de células, examinar os níveis de ação antioxidante das amostras 

(EEBBd e ácido cafeico), avaliando: 

 a habilidade scavenger do radical livre do DPPH; H2O2 e HOCl; 

 o potencial inibitório da atividade enzimática da mieloperoxidase (MPO); 

 as interações com a enzima MPO em análises computacionais. 

 

 Em neutrófilos de indivíduos saudáveis, avaliar o efeito das amostras (EEBBd e ácido 

cafeico): 

 na viabilidade celular; 

 no metabolismo oxidativo das células estimuladas por estímulo independente 

(PMA) e dependentes de receptores FcR e/ou CR3 (IC e IC-SHN); 

 na expressão de receptores Fc (CD16, CD32), CR3 (CD11b/CD18) e do tipo toll 

(TLR-2, TLR-4); 

 na capacidade fagocítica; 

 na habilidade microbicida. 
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3.1. Reagentes 

 

Neste trabalho, foram utilizados reagentes e solventes de grau analítico, adquiridos de 

fontes comerciais. As soluções aquosas foram preparadas com água deionizada de um sistema 

Milli-Q (Merck-Millipore, Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha), e esterilizadas por filtração 

em membrana de 0,22 m ou autoclavagem a 120 °C por20 minutos. 

 O ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido p-cumárico, ácido t-cinâmico com 

aproximadamente 98% de pureza, foi adquirido da Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, Estados 

Unidos da América).  

Os reagentes Azul de Tripan, citocalasina D, isotiocianato de fluoresceína (FITC), 

luminol (5-amino-2,3-diidro-1,4-ftalazinodiona), N,N-dimetilformamida (DMF), ovalbumina 

(OVA), zimosan (Zymosan A de Saccharomyces cerevisiae), radical 1,1-difenil-2-picril-

hidrazil (DPPH), taurina, 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB), foram adquiridos da Sigma-

Aldrich (Saint Louis, MO, Estados Unidos da América). Os reagentes hidrazida do ácido 4-

aminobenzoico (ABAH), H2O2, mieloperoxidase de leucócitos humanos (MPO, EC 1.7.1.11). 

foram obtidos da Calbiochem (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha). Os demais reagentes 

foram adquiridos de fornecedores diversos: água sanitária doméstica Candura
®

 (Iplasa, 

Piracicaba, SP, Brasil), dimetilsulfóxido (DMSO; Mallinckrodt-Baker, Paris, KY, Estados 

Unidos da América), etanol (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha), gelatina Difco® de grau 

microbiológico (BD Biosciences, San Diego, CA, Estados Unidos da América), kit para 

medida da atividade da LDH ―LDH Liquiform‖ (Labtest Diagnostica, Lagoa Santa, MG, 

Brasil), kit para coloração hematológica ―Panótico Rápido LB‖ (Laborclin, Pinhais, Paraná, 

Brasil).  

Os anticorpos IgG1-PE humano anti-FcR/CD16 (clone 3G8), IgG1-PE camundongo 

isotipo para anti-CD16 (clone MOCPC-21; IgG1, kappa), IgG2b-FITC humano anti-

FcRII/CD32 (clone FLI 8.26), IgG2b-FITC camundongo isotipo controle para anti-CD32 

(clone 27-35; IgG2b kappa) e anti-CD11b/CD18 (clone ICRF44) foram adquiridos da BD 

Pharmighen (San Diego, CA, Estados Unidos da América). Os anticorpos IgG2-FITC humano 

anti-TLR2/CD282 (clone TL2.1), IgG2a-FITC camundongo isotipo para anti-TLR2 (clone 

MOPC-173; IgG2a, kappa), IgG2a-PE humano anti-TLR4/CD284 (clone HTA 125) e IgG2a-

PE camundongo isotipo para anti-TLR4 (clone MOPC-173; IgG2a, kappa) foram adquiridos 

da BioLegend (San Diego, CA, Estados Unidos da América). 
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3.2. Indivíduos saudáveis (Aspectos éticos) 

 

Foram recrutados voluntários para a pesquisa nas dependências da FCFRP-USP pelos 

pesquisadores responsáveis. Eles eram saudáveis, não fumantes, com faixa etária entre 18 e 

40 anos de idade, de ambos os sexos e não estavam fazendo uso de medicamentos. Os 

voluntários foram conscientizados sobre os objetivos do trabalho e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A realização desse procedimento seguiu as 

recomendações da resolução 466/2012 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (CONEP) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – FCFRP-USP 

(CEP/FCFRP nº 331 – Anexo 1). Foi colhido cerca de 20 mL de sangue por punção venosa na 

região da fossa cubital por técnico capacitado, utilizando material estéril e descartável, isto é, 

devidamente limpo e livre de contaminação.  

 

3.3. Isolamento de Neutrófilos 

 

Os neutrófilos foram purificados pelo método da gelatina, descrito por  Lucisano e 

Mantovani (1984) e com algumas modificações de Kabeya (2002). O sangue coletado através 

de punção venosa com sistema a vácuo foi diluído (v/v) em solução de Alséver pH 6.1, 

utilizada como anticoagulante, e posteriormente centrifugado (Eppendorf 5810 R, Hamburg, 

Alemanha) a 755  g por 10 minutos a 22ºC. Após a remoção do plasma e da camada de 

células mononucleares, o sedimento foi diluído em solução de gelatina a 2,5%, preparada em 

NaCl 0,15 mol/L, e incubado em banho-maria a 37ºC por 15 minutos. O sobrenadante rico em 

neutrófilos foi diluído em igual volume de NaCl 0,15 mol/L e centrifugado a 440  g por 10 

minutos a 22ºC. Para lisar os eritrócitos remanescentes, o sedimento foi suspenso em solução 

de NH4Cl 0,83% pH 7.2, incubado por 5 minutos a 37ºC, e então centrifugado a 480  g por 

10 minutos a 22ºC. O sedimento foi lavado com NaCl 0,15 mol/L e suspenso em 1 mL de 

solução Hanks contendo 0,1% de gelatina (Paula et al.,2009). 

 A suspensão de neutrófilos foi diluída de acordo com a necessidade de cada ensaio, e 

mantida em banho de gelo até o momento do uso. A viabilidade celular foi avaliada através do 

ensaio de exclusão do corante azul de Tripan. As preparações de neutrófilos obtidas por este 

procedimento de purificação apresentaram cerca de 90% de pureza e 95% de viabilidade. 
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3.4. Preparação do Extrato Etanólico Bruto de Baccharis dracunculifolia (EEBBd)  

 

Foram utilizadas partes aéreas de Baccharis dracunculifolia coletadas no mês de Maio 

2007. O material vegetal, cujas mudas foram provindas do CPQBA-UNICAMP (Centro de 

Pesquisas Químicas, Biológicas e Agronômicas), foi coletado em uma área de cerrado da 

cidade de Cajuru – SP. Após a coleta, o material foi seco e estabilizado em estufa de ar quente 

e circulante a 40°C, por 48 horas. A amostra referente ao mês supracitado foi submetida ao 

processo de pulverização com uniformização do tamanho de partículas, através da utilização de 

um moinho de facas. Posteriormente, uma pequena porção do material seco e pulverizado foi 

utilizada para o preparo do extrato etanólico bruto de B. dracunculifolia (EEBBd) e o restante 

foi acondicionado em sacos plásticos, os quais foram vedados, identificados e armazenados em 

freezer a -20°C. 

 Foram utilizados 5 g do material vegetal seco e pulverizado referente mês de Maio de 

2007, o qual foi transferido em um frasco tipo Erlenmeyer, com posterior adição de 100 mL de 

solução hidroalcoólica na proporção de 9:1. A amostra foi mantida em agitador mecânico do 

tipo ―shaker‖ a 27C, por 2 horas a 145 rpm. Após este período, o material foi filtrado em papel 

de filtro e, para uma melhor eficiência de extração das substâncias presente na amostra. O 

material vegetal retido no filtro (torta) foi submetido a uma nova extração nas mesmas 

condições anteriores (100 mL do solvente hidroalcoólico, agitação a 27°C por 2 horas a 145 

rpm, filtragem em papel de filtro).  

Os filtrados referentes às duas extrações foram reunidos e concentrado em evaporador 

rotativo (banho a 55°C), submetido a ultrassom (para recuperação de todo sólido aderido na 

parede da vidraria), transferido para um pequeno frasco previamente pesado e identificado, e 

colocado em uma estufa de ar circulante a 50°C durante 5 dias para secagem do extrato. 

(Figueiredo, 2010) 

Após completa secagem o extrato denominado de Extrato Bruto Etanólico de 

Baccharis dracunculifolia (EEBBd) foi utilizado para a realização dos ensaios biológicos. 

Esse extrato foi mantido em frascos tampados e sob refrigeração (4°C).  (Figueiredo, 2010) 

O extrato referente ao mês de Maio de 2007 foi utilizado neste trabalho por apresentar 

maior atividade oxidante, conforme os estudos previamente realizados por Figueiredo (2010). 
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3.5. Obtenção do soro humano normal (SHN) 

 

Os soros foram obtidos a partir do sangue total de voluntários saudáveis, colhido por 

punção venosa, utilizando-se tubos tipo vacutainer sem anti-coagulante. O sangue foi deixado 

em repouso à temperatura ambiente durante 1 hora, para retração do coágulo formado, sendo 

posteriormente centrifugado a 480  g por 10 minutos a 4ºC. O soro obtido foi reunido em um 

―pool‖, fracionado e estocado a -70°C. 

 

3.6. Obtenção, purificação e caracterização dos anticorpos 

3.6.1. Obtenção do soro imune rico em IgG anti-OVA 

 

Para a obtenção dos anticorpos foram utilizados coelhos da espécie Nova Zelândia, 

fêmeas, jovens de aproximadamente 3 kg, provenientes do Biotério Central do Campus de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Os procedimentos experimentais realizados 

nesses animais seguiram os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotados pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (protocolo de pesquisa n° 05.1.1050.53.9, anexo 2).  

Os coelhos foram imunizados com solução de antígeno (albumina de ovo de galinha – 

OVA, Sigma, St. Louis, Estados Unidos da América) preparada a 5 mg/mL em NaCl a 0,15 

mol/L, e emulsionada em adjuvante completo de Freud (1:2). A emulsão foi administrada por 

via subcutânea no dorso do animal, sendo que cada animal recebeu quatro injeções de 0,5 mL, 

totalizando 5 mg de OVA por animal. Após 30 dias, os mesmos foram anestesiados com 

xilazina (5 mg/kg) e ketamina (35 mg/kg) para colheita do sangue por punção cardíaca, sendo 

os animais eutanasiados em câmara de CO2 imediatamente após o término do procedimento. 

O sangue ficou em repouso por 1 hora em temperatura ambiente (25°C) para retração e 

desprendimento do coágulo. O sobrenadante foi transferido para outro tubo e centrifugado 

(755  g, 15 minutos, 4°C). O soro obtido foi mantido em banho-maria (30 minutos, 56°C), 

para inativação dos componentes do sistema complemento e, logo após, armazenado em 

freezer a -20°C. 
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3.6.2. Purificação de IgG anti-OVA a partir do soro imune 

 

Para purificação das imunoglobulinas foi utilizada a metodologia descrita por Fahey et 

al. (1964), modificada por Lucisano e Mantovani (1984). As imunoglobulinas presentes no 

soro foram precipitadas pela adição de (NH4)2SO4 saturado, em quantidade suficiente para 

atingir 40% de saturação. A mistura ficou em repouso por 12 horas a 4°C, e depois foi 

centrifugada (1800  g, 15 minutos, 25°C). O precipitado foi lavado com solução de 

(NH4)2SO4 a 40% (m/v), centrifugado novamente nas mesmas condições anteriores, 

dissolvido em PBS pH 7.4 e dialisado contra solução tampão fosfato (0,02 mol/L; pH 7.4) a 

4°C por 24 h.  

Após essa etapa, empregou-se a técnica de cromatografia de troca iônica para purificar 

a IgG contida na amostra dialisada. Para isso, foi utilizada a resina dietilaminoetil (DEAE)-

celulose como fase estacionária e solução tampão fosfato (0,02 mol/L; pH 7.4) como fase 

móvel. O efluente da coluna foi recolhido e as proteínas foram detectadas por meio da leitura 

da absorvância em 280 nm, em espectrofotômetro (modelo U2910, Hitachi Instruments, 

Tóquio, Japão). Após a eluição do pico I, que contém a IgG total, adicionou-se solução 

tampão fosfato (0,02 mol/L; pH 7.4) suplementada com 1 mol/L de NaCl para eluir as demais 

proteínas presentes na amostra  (Figura 3.1). As frações correspondentes ao primeiro grupo de 

proteínas eluídas foram reunidas e concentradas por ultrafiltração (sistema Amicon) em 

membrana de celulose com limite de exclusão de 100 kDa. Por último, as amostras foram 

fracionadas em tubos tipo eppendorf e armazenadas a -20°C até o uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Perfil cromatográfico de soro imune rico em IgG anti-OVA. Purificação realizada  em coluna de 

DEAE-celulose. Utilizou-se como fase móvel solução tampão fosfato (0,02 mol/L; pH 7,4) para eluição do 

grupo 1 (IgG total), e tampão fosfato (0,02 mol/L; pH 7,4) acrescido de 1 mol/L de NaCl para eluição do grupo 2 

(demais proteínas séricas contidas na amostra). O fluxo da fase móvel foi de 1,0 mL/min, e o volume de cada 

fração cromatográfica foi de 5 mL, coletada em temperatura ambiente. Abreviaturas: DEAE: dietilaminoetil; 

IgG: Imunoglobulina da classe G; OVA: Ovoalbumina.  
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3.6.3. Caracterização da preparação de IgG total rica em IgG anti-OVA 

 

 As amostras de IgG purificadas foram caracterizadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS), seguindo-se o método descrito por 

Laemmli (1970). Alíquotas da preparação de IgG e os padrões de proteínas de alta e média 

massa molecular foram diluídas em uma solução contendo tampão Tris 0,06 mol/L pH 6.8, 

4% de SDS, 20% de glicerol, e azul de bromofenol, e incubadas a 37 °C por 30 minutos. A 

eletroforese foi desenvolvida sob corrente contínua de 10 mA, utilizando-se tampão Tris-

glicina pH 8.3 como fase móvel, até a completa migração do corante azul de bromofenol. 

 O gel foi corado por 30 minutos com Coomassie Brilhant Blue ―G‖, preparado a 

0,25% (m/v) em metanol a 50% (m/v) e ácido acético a 7% (v/v), e depois lavado por diversas 

vezes com solução descolorante composta de metanol a 5% (v/v) e ácido acético a 7% (v/v).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Análise eletroforética da fração IgG total do soro de coelhos imunizados com OVA. (1) 10g de 

IgG (2) 5g de IgG. Os valores de massa molecular das soluções padrões indicados na figura. Abreviatura: IgG: 

Imunoglobulina da classe G; OVA: ovalbumina 

 

 

3.6.4. Determinação do ponto de equivalência da reação antígeno-anticorpo 

 

No intuito de avaliar a habilidade da IgG em reagir com o antígeno, bem como as 

quantidades relativas de IgG e OVA necessárias para formação de imunocomplexo, foi 

construída a curva de precipitação para determinação quantitativa do ponto de equivalência. 

Para isso, alíquotas do anticorpo foram diluídas 1:2 em PBS e a solução do antígeno (OVA, 1 
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mg/mL) foi diluída em PBS nas seguintes proporções: s/d, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. Em seguida, 

volumes iguais de antígeno e anticorpo foram misturados, e a reação foi incubada (1 hora, 

37°C) e depois mantida em refrigeração (12 horas, 4°C) para formação dos IC. 

As suspensões formadas foram centrifugadas (7200g, 15 minutos, 25°C), lavadas por 

duas vezes e suspensas em NaCl 0,15 mol/L. Em seguida, o precipitado formado foi 

dissolvida em NaOH 0,1 mol/L e diluída em NaCl 0,15 mol/L, para leitura de absorvância em 

espectrofotômetro, no comprimento de onda de 280 nm. O ponto de equivalência obtido foi: 

antígeno diluído 1:4, e anticorpo diluído 1:2 (Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Determinação do ponto de equivalência da reação entre OVA em diferentes diluições e IgG 

anti-OVA (diluída 1:2). A análise foi feita por meio da determinação da concentração de proteínas pela medida 

de absorvância em 280 nm. Abreviaturas: IgG: Imunoglobulina da classe G; OVA: Ovoalbumina. 

 

 

3.7. Preparo dos estímulos:  

3.7.1. Preparo de forbol-12-miristato-13-acetato (PMA) 

 

O PMA foram dissolvidos em DMSO, na concentração de 10
-2

 mol/L, e estocados a -

70 ºC. No momento do uso, alíquotas desses estímulos foram diluídas em solução de Hanks 

pH 7.2, para concentração final de 10
-7

mol/L. 

 

3.7.2. Opsonização do Zimosan (ZIops) 

 

Zimosan (ZI) (Zymosan A de Saccharomyces cerevisiae) é uma preparação insolúvel 

em meio aquoso, formada de resíduos polissacarídeos da parede celular de levedura que, em 

contato com o soro, ativa o sistema complemento, produzindo partículas revestidas 

(opsonizadas). Nesta forma, estas partículas são reconhecidas por receptores presentes na 

membrana dos neutrófilos, facilitando o processo de fagocitose (Woeber, Ingbar, 1973). 
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 Uma suspensão de ZI (20 mg/mL) em solução fisiológica foi mantida em banho 

fervente por 30 minutos, sendo posteriormente centrifugada a  453  g por 5 minutos. Para 

cada 1mg de ZI adicionou-se 0,1 mL de soro humano diluído 1:2 em CFD (Tampão Diluente 

para Fixação de Complemento). Após incubação a 37ºC por 30 minutos obteve-se o zimosan 

opsonizado (ZIops). A suspensão foi centrifugada a 805  g por 5 minutos e o sedimento 

formado foi lavado por duas vezes com PBS e centrifugado nas mesmas condições. A 

concentração da suspensão de ZIops foi ajustada, de acordo com o requerido para cada 

experimento, com solução de Hanks contendo 0,1% de gelatina. 

 

3.7.3. Marcação do Zimosan com FITC (ZI-FITC) 

 

Uma suspensão de Zimosan (20 mg) em solução de tampão fosfato-salino (PBS) foi 

mantida em banho fervente por 30 minutos, sendo posteriormente centrifugada a 1258  g por 

10 minutos. O sedimento foi suspendido com isotiocianato de fluorosceína (FITC, 25 µg/mL) 

em tampão de carbonato (70 mL de NaHCO3 0,1M; 30 mL de  Na2CO30,1M; pH 9.5), 

mantendo esta solução em incubação a 37ºC por 30 minutos sob agitação. Após a incubação, 

a suspensão foi lavada por duas vezes com tampão carbonato e outras duas vezes com tampão 

Hanks sob centrifugação a 1258  g por 10 minutos. Por fim, o sedimento de ZI-FITC foi 

suspendido com tampão Hanks ajustando numa concentração de 20mg/mL.  A suspensão de 

ZI-FITC foi aliquotada e estocada a -20ºC. 

 

3.7.4. Preparação dos imunocomplexos (ICs) 

  

Os imunocomplexos foram preparados adicionando-se o antígeno (OVA) sobre o 

anticorpo IgG, nas proporções estabelecidas pelo ponto de equivalência (anticorpo 1:2 e 

antígeno 1:4). A mistura antígeno-anticorpo foi incubada (37ºC, 1h) e posteriormente a 4ºC 

por 24h. O precipitado foi centrifugado (12000  g, 15 minutos, 4ºC), lavado 2 vezes com 

PBS e finalmente suspenso em 1,1 mL de PBS. 

 Uma alíquota de 100 µl da suspensão foi misturada com igual volume de NaOH 0,1 

mol/L e o volume completado para 1 mL com PBS, para quantificação de proteínas através da 

leitura de absorvância em 280 nm. 
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3.7.5. Opsonização dos imunocomplexos (ICs) 

  

Os imunocomplexos foram centrifugados (12000  g, 15 minutos, 4ºC). Em cada 

sedimento de IC formado foi adicionado soro humano normal (SHN) diluído 1:2 em tampão 

para fixação de complemento (CDF) (Weir, 1986) suplementado com 0,1% de gelatina, na 

proporção de 1 µl de soro para cada 1 µg de IC. Após incubação (30 minutos, 37ºC), as 

amostras foram centrifugadas nas mesmas condições e suspensas em PBS na concentração de 

1µg/L. 

 

3.8. ENSAIOS EM SISTEMAS NÃO-CELULARES 

 

3.8.1. Avaliação da atividade antioxidante de algumas substâncias presentes no extrato 

de Baccharis dracunculifolia frente ao radical DPPH
 

 

 

A atividade antioxidante dos compostos derivados do ácido cinâmico presentes no 

extrato de Baccharis dracunculifolia (ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido p-cumário, ácido 

cinâmico) frente ao radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH

) foram avaliados 

seguindo-se o método descrito por Blois (1958) e modificado por Rodrigues e colaboradores 

(2002). 

Este radical possui cor violeta em solução (detectável a 515 nm) e, ao ser reduzido 

pelas substâncias antioxidantes, a solução sofre descoloração. Assim, quanto maior o 

potencial antioxidante de um composto, mais rápida e acentuada será essa descoloração. 

Desta forma, este método é baseado na captura do radical DPPH

 por agentes antioxidantes, 

produzindo um decréscimo da absorvância a 515 nm (Figura 3.4).  

 

Figura 3.4: Estrutura do DPPH antes e após a reação com compostos antioxidantes (AH). 
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A solução de DPPH

 (0,5 mmol/L), preparada em etanol, foi misturada com solução 

tampão acetato de sódio (0,1 mmol/L; pH 5.5) na proporção de 3:7 e foi medida a absorvância 

inicial em 510 nm (espectrofotômetro DU-70, Beckman, USA). Em seguida, foram adicionadas 

alíquotas (5L)os compostos derivados do ácido cinâmico (2 mmol/L) em 1 mL da solução 

(DPPH/etanol + tampão acetato de sódio/etanol). Após incubação por 5 minutos, no escuro, a 

absorvância final destas soluções foram medidas em 510 nm, para análise do consumo do 

DPPH

. Como controle positivo do experimento, avaliou-se a atividade antioxidante da 

quercetina a (20 µmol/L), uma vez que este flavonóide possui uma elevada e conhecida 

atividade antioxidante (Kabeya, 2002). 

Sob as mesmas condições, foram realizados testes com diferentes concentrações o ácido 

cafeico 1 - 80 mol/L (≈ 0,18 - 14,40 g/mL), afim de obter o valor de CI50 
DPPH

. A atividade de 

redução do DPPH foi avaliada em duplicata. A porcentagem de DPPH reduzido foi calculada 

segundo a equação: 

 

DPPH reduzido (%) = Absorvância inicial - Absorvância final   x     100 

                    Absorvância inicial 

 

A partir dos valores de inibição foi calculado o valor da concentração da substância 

que inibe 50% da redução do DPPH (CI50 
DPPH

). 

 

3.8.2. Análise do efeito scavenger de HOCl  

3.8.2.1. Quantificação de HOCl na água sanitária doméstica 

 

Para verificar se o ácido cafeico possui a atividade ―scavenger‖ sobre HOCl, a 

substância fenólico foi incubada juntamente com concentração conhecida de HOCl (presente 

em água sanitária comercial) com posterior verificação da alteração da concentração desse 

composto presentes no meio (através do método de oxidação do TMB - tetrametilbenzidina). 

A quantificação do HOCl na água sanitária comercial (ASC) foi realizada através de 

ensaio espectrofotométrico a 292 nm. Para isso, a ASC foi primeiramente diluída em água 

deionizada (1:25) e posteriormente diluída em solução de KOH 8 mol/L (1:5). A absorvância 

foi lida em 292 nm e a concentração do hipoclorito foi calculada considerando-se o 

coeficiente de extinção (ɛ) igual a 350 M
-1

cm
-1

. (Dypbukt et al., 2005). 
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Depois de calculada a concentração de hipoclorito na ASC, foi confeccionada uma 

curva padrão de hipoclorito para a determinação da melhor concentração a ser utilizada nos 

ensaios. Para isso, a ASC foi diluída para 0,5 mmol/L em tampão PBS pH 7.4 e diferentes 

volumes de ASC foram incubados em placa de 96 poços, juntamente com PBS contendo 

taurina (5 mmol/L), de forma que o volume final fosse de 200 µL e as concentrações de HOCl 

no meio fossem de 0 à 70 µmol/L.  Após 5 minutos de incubação em temperatura ambiente, 

adicionou-se o revelador, composto de: 2 mmol/L de TMB, 10% de dimetilformamida 

(DMF), e 0,1 mol/L de iodeto de potássio (KI), em tampão acetato 0,4 mol/L pH 5,4. A 

mistura reacional foi incubada por 5 minutos em temperatura ambiente e, em seguida, a 

absorvância do produto foi lida em 630 nm, utilizando-se leitor de microplacas (EIA 

multiwell reader, Sigma Diagnostics, Estados Unidos da América). O valor de absorvância do 

branco, contendo todos os reagentes exceto o HOCl, foi subtraído da absorvância das 

amostras. A concentração de HOCl de 50 µmol/L foi a selecionada para ser utilizada nos 

ensaios de avaliação da atividade ―scavenger‖ do HOCl, onde o valor de absorvância foi 

adequado à sensibilidade de medida do equipamento.  

 

 

 

Figura 3.5: Curva padrão de HOCl. Detecção do oxidante através da oxidação da TMB na presença de 

dimetilformamida e KI, em tampão acetato 0,4 mol/L pH 5,4. Valores de absorvância obtidos a 630 nm referente 

à oxidação do TMB pela taurina-Cl formada pela interação do HOCl e da taurina. Curva referente a um 

experimento e representativos de outros três experimentos independentes com medidas em triplicata 
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3.8.2.2. Avaliação do efeito scavenger de HOCl pelo ácido cafeico 

 

O ácido cafeico (0,018 – 3,6g/ml) ou o solvente (dimetilformamida; 0,06%) ou 

tampão fosfato (branco - PBS) foram incubados com HOCl (0.05 mmol/L por 10 minutos). 

Em seguida, foi adicionada taurina (5 mmol/L) e, após 5 minutos, foi adicionado o revelador. 

Após 5 minutos de reação, a absorvância final foi medida em 630 nm em leitor de 

microplacas de 96 poços (EIA Multi-well Reader II, Sigma Diagnostics, St. Louis, MO, 

Estados Unidos da América).  

Com os valores de absorvância (630 nm) referentes à oxidação do TMB de cada amostra 

foram calculadas as porcentagens de inibição da oxidação do TMB em relação ao controle positivo 

(100% de oxidação do TMB). O valor de absorvância obtida pelo branco foi subtraído dos 

valores das demais amostras. Os cálculos foram realizados da seguinte forma: 

 

% de TMB oxidado = [Abs amostra / Abs controle positivo – Abs branco)]/ x100 

 

% inibição da oxidação TMB = 100 – % de TMB oxidado 

 

Desse modo, de posse dos valores de inibição foi calculado o valor da concentração da 

substância que inibe 50% da oxidação do TMB através ácido hipoclorito (CI50 
HOCl

). 

 

3.8.3. Efeito das substâncias sobre a atividade scavenger de H2O2 

 

Para verificar se o ácido cafeico possui a atividade ―scavenger‖ sobre o peróxido de 

hidrogênio (H2O2), o composto fenólico e o extrato etanólico bruto de Baccharis 

dracunculifolia (EEBBd) foi incubado juntamente com concentração conhecida de H2O2 que 

foi calculado através da medição da sua absorvância a 240 nm (ε = 43.6 M
-1

 cm
-1

) (Dypbukt 

et al., 2005). O efeito da eliminação do H2O2 pelas substâncias testadas foi avaliado pelo 

método de Yamaguchi et al. (2010), verificando a alteração da concentração do peróxido de 

hidrogênio no meio reacional, através da mensuração da oxidação da sonda luminol. 

O ácido cafeico (0,0018 – 2,7 g/ml) ou EEBBd (0,5 – 10g/ml) ou DMSO (0,02%; 

v/v, controle positivo) foram incubados com luminol (0,6 mmol/L) e com tampão borato (50 

mmol/L; pH 9,5). A reação (200 L) iniciou após a adição de peróxido de hidrogênio (H2O2; 

0,5 mmol/L) aos poços, e a oxidação do luminol foi medida em luminômetro LB 960 Centro 

(Berthold Technologies, Bad Wildbad, Alemanha) durante 5 minutos à 37ºC. 
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A partir dos perfis cinéticos deste ensaio de quimioluminescência em função do tempo 

obtiveram-se os valores de área integrada (área sob a curva) de 0 a 5 minutos. Esses valores 

de área integrada foram utilizados para determinar a porcentagem de inibição (% I) 

promovida pelas diferentes concentrações das substâncias testes analisadas, em relação ao 

controle positivo (solvente), conforme já descrito no item 3.7.8. Desse modo, de posse dos 

valores de inibição foi calculado o valor da concentração da substância que inibe 50% da 

oxidação do luminol através peróxido hidrogênio (CI50 
H2O2

). 

 

 

3.8.4. Avaliação da atividade inibitória da enzima mieloperoxidase pelas substâncias 

(EEBBd e ácido cafeico) empregando a reação MPO-H2O2-luminol 

  

A enzima mieloperoxidase (MPO) isolada de leucócitos polimorfonucleares humanos 

(Calbiochem), na presença de H2O2, é capaz de oxidar o luminol levando a produção de 

quimioluminescência (Figura 3.6).  A atividade do EEBBd e do ácido cafeico sobre a QL
MPO 

, 

isto é, a quimioluminescência gerada pela reação MPO-H2O2-luminol foi avaliada em um 

sistema livre de células segundo Costa et al. (2004). 

 Inicialmente, a atividade enzimática da MPO na solução estoque foi determinada 

através da leitura de absorvância em 655 nm durante o primeiro minuto de reação a 37 °C, em 

um meio contendo tampão fosfato 50 mmol/L pH 5,4, TMB (1,4 mmol/L), DMF (10%) e 

H2O2 (300 mol/L). Uma unidade de MPO foi definida como a quantidade de enzima 

necessária para degradar 1 mol de H2O2 por minuto a 37°C (Dypbukt et al., 2005). 

 As soluções de H2O2 e de MPO foram preparadas em tampão fosfato de potássio 50 

mmol/L; sem Cl
-
 em pH 7.4 e 5.4; respectivamente. E as soluções de EEBBd e ácido cafeico 

foram preparadas em DMSO.  

O EEBBd (0,0625 – 2,0 g/mL) ou ácido cafeico (0,48 – 15,6 ng/mL) ou inibidor da 

mieloperoxidase (p-aminobenzohidrazida -10 mol/L) ou DMSO (0,01%; v/v - controle) foram 

misturados com a enzima (MPO – 0,05 U/mL) e luminol (1,0 mmol/L) em tampão fosfato de 

potássio (50 mmol/L, sem Cl
-
, pH 7.4) e incubados por 2 minutos a 37

o
C. A reação foi 

iniciada com a adição de H2O2 (50 mol/L) e realizada a quantificação da QLlum
MPO

 durante 

20 minutos a 37
o
C em luminômetro LB 960 Centro (Berthold Technologies, Bad Wildbad, 

Alemanha), num volume final de reação de 200 L.  
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Os valores área integrada de QLlum
MPO

 foram utilizados para determinar a 

porcentagem de inibição (% I) promovida pelas diferentes concentrações das substâncias-

testes analisadas, em relação aos respectivos controles, seguindo –se a fórmula: 

 

% I = 100 – [AS/AC] x 100], onde: 

% I: porcentagem de inibição da QLlum
MPO  

em relação ao controle 

AS: área integrada de QLlum
MPO

 de cada concentração da substância avaliada 

AC: área integrada de QLlum
MPO

 
N 

do controle (DMSO 0,1% ; v/v) 

 

Na sequência, foram calculados os valores de CI50, que é a concentração da substância-teste 

que inibe 50% da resposta biológica avaliada, por meio de uma regressão não linear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Esquema simplificado da produção de quimioluminescência pela reação MPO-H2O2-luminol. 

(1): O H2O2 é convertido em água pela MPO (mieloperoxidase), gerando o intermediário composto I. (2): O 

composto I oxida o luminol, produzindo o composto II. (3): Oxidação do luminol pelo composto II, regenerando 

o sítio catalítico da enzima. (4): As reações 2 e 3 produzem luminol na forma de radical livre, que gera ânion 

aminoftalato no estado eletronicamente excitado. (5): liberação fótons pelo intermediário quimicamente instável, 

ao retornar para o estado basal. Esquema original publicado e elaborado por Kabeya (2006), com permissão do 

autor. 
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3.8.5. Avaliação da interação entre o ácido cafeico e a MPO por docking 

 

O estudo de modelagem molecular por docking foi realizado com a colaboração do 

Prof. Dr. Antônio Caliri e o aluno de doutorado Leandro Oliveira Bortot, ambos do 

laboratório de Física Biológica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (USP). 

As análises in silico por docking, inicialmente, foram validadas utilizando como 

controle positivo: SHA (Ácido salicil-hidroxâmico); HX1; quercetina, ácido cafeico e ácido 

gálico (Apêndice 1). Já nas análises dos resultados, os dockings foram realizados utilizando 

como ligantes: os derivados do ácido cinâmico (t-cinâmico, p-cumárico, ferúlico, cafeico); a 

molécula utilizada na validação (SHA) e o inibidor dos ensaios in vitro (ABAH – item 3.9.4). 

Os dockings foram feitos com o programa AutoDock Vina (Trott, Olson; 2010) com 

valor de exaustividade 1000. O volume de busca compreendeu um heterodímero de cadeia 

pesada e leve da estrutura da mieloperoxidase humana complexada ao inibidor não covalente 

HX1 (PDB ID 4C1M) (Forbes et al., 2013). As águas cristalográficas e inibidor HX1 foram 

removidos para a execução dos dockings. 

      O hardware usado foi composto por uma máquina virtual hospedada na infraestrutura 

de computação em nuvem da Universidade de São Paulo. Especificamente, foram usados 8 

núcleos de processamento Intel a 2.40 GHz. 

 

3.9. ENSAIOS EM SISTEMAS CELULARES 

 

3.9.1. Análise de morte de neutrófilos tratados com EEBBd e ácido cafeico:  Alteração 

de membrana por exclusão ao corante Azul de Tripan e atividade da enzima 

lactato desidrogenase (LDH) - Necrose  

 

A citoxicidade do extrato etanólico bruto de Baccharis dracunculifolia e do ácido 

cafe9ico sobre os neutrófilos foi avaliada por meio de dois ensaios: o de exclusão ao corante 

Azul de Tripan, e o ensaio cinético in vitro para determinação da atividade da enzima lactato 

desidrogenase (LDH), conforme descrito por Lucisano-Valim et al. (2002). Os ensaios são 

baseados, respectivamente, na quantificação de células viáveis, as quais não foram coradas 

devido a ausência de alterações da integridade da membrana plasmática, assim como da 

liberação da enzima presente no citoplasma celular quando a célula não estava viável. 



Casuística e Métodos   67 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

Os neutrófilos (1x10
6
/mL), purificados a partir de sangue periférico humano foram 

incubadas em banho-maria a 37°C por 15 minutos, com o EEBBd do mês Maio/2007, nas 

concentrações finais de 100, 150 e 200 µg/mL (amostras); ou ácido cafeico nas concentrações 

finais 150, 200, 300 e 500 µmol/L (amostras);  ou solvente (DMSO 0,1%; v/v – controle 

solvente); ou Hanks com 0,1% de gelatina; ou Triton X-100 (0,2%; v/v - controle positivo). O 

volume final de reação utilizado neste ensaio foi de 0,5 mL.  

Após centrifugação a 1258  g durante 10 minutos a 4°C, os sedimentos e 

sobrenadantes foram separados para a realização dos ensaios de exclusão ao Azul de Tripan e 

da atividade da enzima LDH, respectivamente. 

Os sedimentos das células foram suspensos com 100 L de solução de Hanks com 

gelatina 0,1%. Uma alíquota (10L) dessa suspensão foi adicionada a igual volume de Azul 

de Tripan (0,1% em NaCl) e transferida para câmara de Neubauer para a avaliação da 

viabilidade celular,  em um microscópio óptico (modelo BX51, Olympus, Tóquio, Japão), 

onde foram analisadas 200 células e quantificadas as células que incorporam o corante 

(células inviáveis) (Freshney, 1994).  

O sobrenadante foi analisado quanto à presença da enzima lactato desidrogenase 

(LDH) pelo emprego do kit LDH Liquiform (Labtest Diagnostica, Lagoa Santa, MG, Brasil). 

A quantificação da atividade da enzima LDH – liberada de células inviáveis após o 

rompimento da membrana – de cada amostra foi determinada através da adição de uma 

alíquota de 100 µL do sobrenadante a 1 mL do reagente de trabalho – composto de piruvato, 

NADH e tampão específico – pré-aquecido a 37°C.  A LDH catalisa a conversão do piruvato 

a lactato na presença de NADH (ver a reação abaixo). A medida desta conversão é baseada no 

decréscimo da absorvância a 340 nm (devido a oxidação do NADH, a qual é proporcional a 

atividade da LDH na amostra) no tempo 1 e 3 minutos a 37°C em espectrofotômetro DU-70 

(Beckman, Fullerton, CA, USA) (Kabeya, 2002).O valor da atividade da LDH nas amostras 

foi calculada de acordo com as instruções do fabricante do kit, onde:  

Atividade da LDH = [absorvância inicial – absorvância final]/ 2 x 1,746 

Absorvância inicial: 1º minuto; Absorvância final: 3º minuto. 

 

Reação:   

 

 

 

      LDH 

Piruvato + NADH +H                       Lactato+ NAD 
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3.9.2. Verificação de efeito “quenching” nas amostras EEBBd e ácido cafeico 

 

 As sondas luminescentes apresentam uma banda de emissão de luz. No caso do 

luminol, o pico máximo observado encontra-se em 425 nm. Para a lucigenina há dois picos 

principais, um em torno de 450 nm e outro em 510 nm (Jiang et al., 2006). 

O detector do luminômetro não é seletivo, e capta a luz emitida dentro de uma faixa de 

comprimento de onda (390 a 620 nm). Assim, a luz emitida pelas sondas precisa chegar 

totalmente ao detector para uma quantificação precisa e, caso as amostras tiverem a 

propriedade de absorver a luz na faixa de comprimento de onda de emissão das sondas 

(―quenching‖), a quantidade de luz que chegará ao detector será menor, falseando os 

resultados. (Van Dyke; Castranova, 1987).  

Desse modo, para verificar a adequabilidade, bem como uma possível interferência 

das substâncias estudadas (EEBBd e ácido cafeico) nos ensaios de quimioluminescência (QL) 

empregou-se um ensaio com a finalidade de avaliar o processo de ―quenching‖.  

Nesse ensaio, uma alíquota (1mL) das substâncias acondicionadas em cubetas de 

quartzo de 1,0 cm de caminho óptico foram submetidas a uma varredura de 200 a 700 nm para a 

determinação do espectro de absorvância. As amostras foram preparadas nas mesmas condições 

dos ensaios de QL e analisadas em espectrofotômetro DU-70. Utilizou-se para essa análise 

solução de Hanks contendo DMSO a 0,1% (como branco) e as concentrações 50 µg/mL para o 

EEBBd e 90 µg/mL ácido cafeico. 

 

3.9.3 Avaliação do efeito de diferentes estímulos sobre o metabolismo oxidativo de 

neutrófilos humanos: Ensaios de quimioluminescência (QL) 

 

Neutrófilos (1x10
6 

mL) foram incubados com o solvente (DMSO 0,1%; v/v), e as 

sondas quimioluminescentes luminol (100 mol/L) ou lucigenina (100 mol/L). Após 

incubação por 3 minutos a 37°C, foi adicionado os diferentes estímulos IC:IgG-OVA ou 

IC:IgG-OVA/SHN (ambos a 60µg/ml) ou PMA (10
-7

 mol/L) e, imediatamente, foi medida a 

QL em c.p.m (fótons contados por minuto) durante 15 minutos a 37°C em luminômetro de 

microplacas (modelo LB 960 Centro, Berthold Technologies, Bad Wildbad, Alemanha).  

A partir desta metodologia investigou os perfis de cada estímulo na produção do ânion 

superóxido (O2
●-

) por quimioluminescência (QL) dependente de lucigenina (QLluc
PMN

) e da 

produção total de ERO por quimioluminesncência dependente de luminol (QLlum
PMN

). 
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3.9.4. Análise do efeito do EEBBd e do ácido cafeico sobe o metabolismo oxidativo de 

neutrófilos estimulados IgG-OVA, IgG-OVA/SHN e PMA. 

 

A atividade do extrato etanólico do bruto de Baccharis dracunculifolia e do ácido 

cafeico sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos humanos foi avaliada conforme 

metodologia adaptada de Lucisano-Valim et al. (2002). Esta função celular foi avaliada 

através medida da produção do ânion superóxido (O2
●-

) por quimioluminescência (QL) 

dependente de lucigenina (QLluc
PMN

) e da produção total de ERO por quimioluminesncência 

dependente de luminol (QLlum
PMN

) (Figura 3.7). A ativação específica do metabolismo 

oxidativo via receptores FcR ou FcR + CR (receptor de complemento) ou na ausência de 

receptores foi realizada empregando-se os seguintes estímulos IC IgG-OVA; IgG-OVA/SHN 

e PMA, respectivamente. 

Em placas de 96 poços, foram adicionados os neutrófilos (1x10
6 

mL), as substâncias-

testes (EEBBd ou ácido cafeico) ou solvente (DMSO 0,1%; v/v), e as sondas 

quimioluminescentes luminol (100 mol/L) ou lucigenina (100 mol/L). Após incubação por 

3 minutos a 37°C, foi adicionado os diferentes estímulos IC:IgG-OVA ou IC:IgG-OVA/SHN 

(ambos a 60µg/ml) ou PMA (10
-7

 mol/L) e, imediatamente, foi medida a QL em c.p.m (fótons 

contados por minuto) durante 15 minutos a 37°C em luminômetro de microplacas (modelo 

LB 960 Centro, Berthold Technologies, Bad Wildbad, Alemanha).  

A partir dos perfis cinéticos de QLluc
PMN 

ou QLlum
PMN

 em função do tempo (Figura 

3.8 A), foram calculados os valores de área integrada (área sob a curva) de 0 a 15 minutos 

(Figuras 3.8 B e C). No caso do ensaio de QLluc
PMN

, este valor de área integrada representa a 

quantidade total de ânion superóxido (O2
●-

) produzido em 15 minutos, e, no caso do ensaio de 

QLlum
PMN

, a quantidade total de ERO produzidas neste mesmo intervalo de tempo (Van 

Dyke; Castranova, 1987; Kabeya, 2002). 

Esses valores de área integrada de QLluc
PMN

 ou QLlum
PMN

 foram utilizados para 

determinar a porcentagem de inibição (% I) promovida pelas diferentes concentrações das 

substâncias-testes analisadas, em relação aos respectivos controles (Figura 3.8D), seguindo –

se a fórmula: 

% I = 100 – [AS/AC] x 100], onde: 

% I: porcentagem de inibição da QLluc
PMN 

ou QLlum
PMN

 em relação ao controle 

AS: área integrada de QLluc
PMN 

ou QLlum
PMN

, de cada concentração avaliada 

AC: área integrada de QLluc
PMN 

ou QLlum
PMN 

do controle (DMSO 0,1% ; v/v) 
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Na sequência, foram calculados os valores de CI50, que é a concentração da 

substância-teste que inibe 50% da resposta biológica avaliada, por meio de uma regressão não 

linear (Figura 3.8E).  

 

 

Figura 3.7: Representação simplificada da produção das principais ERO produzidas por neutrófilos 

estimulados, bem como da detecção das mesmas por meio de sondas quimioluminescentes (luminol e 

lucigenina), as quais são empregadas separadamente em procedimentos experimentais. A ligação de 

estímulos aos receptores de membrana da célula leva a formação do complexo NADH oxidase, o qual converte 

oxigênio molecular (O2) em ânion superóxido (O2
●-). Este é convertido em H2O2, que pode ser utilizado pela 

mieloperoxidase (MPO) para produção de ácido hipocloros (HOCl) e participar de outras reações, que leva à 

formação de diferentes produtos. As ERO derivadas do H2O2 podem ser detectadas pelo luminol, levando à 

produção da quimioluminescência dependente de luminol (QLlumPMN
: reações em azul); enquanto o ânion 

superóxido pode ser detectado pela lucigenina, levando à produção da quimioluminescência dependente de 

lucigenina (QLlucPMN
: reações em vermelho). Esquema elaborado por Kabeya (2006), com permissão do autor. 
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Figura 3.8: Representação das etapas envolvidas na obtenção dos resultados de avaliação da atividade do 

EEBBd e do composto sintético ácido cafeico sobre o metabolismo oxidativo de neutrófilos humanos. A: 

Medida de QLlumPMN em função do tempo, produzida por neutrófilos estimulados com IC IgG-OVA, na 

presença de DMSO (controle) ou de diferentes concentrações das substâncias testes. B: representação da área 

integrada de QLlumPMN, cujos valores são determinados para cada substância teste e do controle (gráfico C) e 

posteriormente utilizados para o cálculo da porcentagem de inibição da QLlumPMN de cada concentração em 

relação com controle (DMSO) (gráfico D). E: cálculo do valor de CI50 de cada substância analisada, por meio de 

uma regressão não-linear. Abreviaturas: CI50: concentração de inibe 50% da resposta biológica; DMSO: 

dimetilsulfóxido; IC IgG-OVA: imunocomplexo formado de OVA e IgG anti-OVA; IgG: imunoglobulina da 

classe G;  OVA: ovalbumina; QLlum
PMN

: quimioluminescência dependente de luminol. Esquema elaborado por 

Kabeya (2006), com permissão do autor. 

 

 

 



Casuística e Métodos   72 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

3.9.5. Quantificação da expressão de receptores em neutrófilos tratados com EEBBd ou 

ácido cafeico 

 

3.9.5.1. Receptores CD11b/CD18 (CR3) 

 

Para avaliar a expressão total dos receptores CD11b/CD18, os neutrófilos (1x10
6
/mL) 

foram tratados com EEBBd (5; 10 e 50 g/mL) ou ácido cafeico (5; 36 e 90 g/mL) ou 

DMSO (0,2%; controle) durante 10 minutos a 37 °C, e estimulados com PMA (10
-7

 mol/L) 

por 5 minutos, cujo tempo de estimulação observa-se o pico de expressão deste receptor 

(Santos, 2014). Após os 15 minutos de incubação, as células foram lavadas por uma vez com 

PBS (pH 7.4) gelado e centrifugadas 750  g por 10 minutos à 4ºC.  Em seguidas, as células 

foram suspensas com 200L de solução de Hanks contendo 0,1% de gelatina e, 

posteriormente marcadas com anticorpo IgG1-PE humano anti-CD11b (CR3; MAC clone 

ICRF44) ou com isotipo controle (IgG1-PE kappa, clone MOPC-21) durante 30 minutos a 

temperatura ambiente. 

Finalizados os 30 minutos de incubação em temperatura ambiente, a reação foi 

interrompida pela adição de 2 mL de PBS gelado com 2% de SBF (soro bovino fetal) seguida 

de centrifugação (750  g, 10 minutos, 4°C). O sedimento foi suspenso em 100µL de PBS pH 

7.4 contendo 1% de formol, e a fluorescência das amostras foi lida em citômetro de fluxo, 

conforme descrito por Marzocchi-Machado et al. (2002). Os resultados foram expressos como 

MIF/célula. 

   

3.9.5.2. Receptores CD16 (FcγRIIIb) e CD32 (FcγRIIa) 

  

 Os neutrófilos (1x10
6
/mL) foram tratados com EEBBd (5; 10 e 50 g/mL) ou ácido 

cafeico (5; 36 e 90 g/mL) ou DMSO (0,2%; controle) durante 15 minutos a 37 °C. Em 

seguida, adicionou-se os anticorpos anti-receptor específico marcados com fluorocromo ou o 

isotipo controle. A reação foi interrompida e a fluorescência das amostras foi avaliada 

conforme descrito no item 3.9.6.1 

 Os anticorpos utilizados nestes ensaios foram: IgG1-PE humano anti-FcRIII/CD16 

(IgG1 kappa; clone 3G8); IgG1-PE humano isotipo para anti-CD16 (IgG1 kappa; clone 

MOCPC-21); IgG2b-FITC humano anti-FcRII/CD32 (IgG2b kappa; clone FLI 8.26); IgG2b-

FITC humano isotipo controle para anti-CD32 (IgG2b kappa; clone 27-35). 
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3.9.5.3.  Receptores CD282 (TLR 2) e CD284 (TLR 4) 

 

Os neutrófilos (1x10
6
/mL) foram tratados com EEBBd (10 e 50 g/mL) ou ácido 

cafeico 36 e 90 g/mL) ou DMSO (0,2%; controle) durante 15 minutos a 37 °C. Após os 15 

minutos de incubação, as células foram lavadas uma vez com PBS (pH 7.4) gelado e 

centrifugadas 750 g por 10 minutos à 4ºC.  Em seguidas, as células foram suspensas com 

200L com solução de Hanks contendo 0,1% de gelatina e, posteriormente marcadas com 

anticorpo IgG2a-FITC humano anti-TLR2/CD282 (clone TL2.1) e IgG2a-PE humano anti-

TLR4/CD284 (clone HTA 125) durante 30 minutos a temperatura ambiente. Como controles 

negativos foram empregados os IgG2a-FITC camundongo isotipo para anti-TLR2 (clone 

MOPC-173; IgG2a, kappa) e IgG2a-PE camundongo isotipo para anti-TLR4 (clone MOPC-

173; IgG2a, kappa) 

Finalizados os 30 minutos de incubação em temperatura ambiente, a reação foi 

interrompida pela adição de 2 mL de PBS gelado com 2% de SBF (soro bovino fetal) seguida 

de centrifugação a 750 g por 10 minutos a 4°C. O sedimento foi suspenso em 100µL de PBS 

pH 7.4 contendo 1% de formol, e a fluorescência das amostras foi lida em citômetro de fluxo, 

conforme descrito por Marzocchi-Machado et al. (2002). Os resultados foram expressos como 

MIF/célula. 

 

 

3.9.6. Avaliação do efeito do EEBBd e ácido cafeico sobre atividade fagocítica de 

partículas de zimosan (ZI)  

 

A técnica de fagocitose foi realizada por citometria de fluxo de acordo com Sahlin et 

al. (1983) e Hed (1986) com modificações. Neutrófilos (0,5 x10
6
 células) foram tratados com 

ácido cafeico (36 e 90 µg/mL), extrato etanólico bruto de Baccharis dracunculifolia (10, 50, 

200µg/mL), DMSO (0,2%; v/v) ou citocalasina D (10µmol/L) mantidos em incubadora tipo 

shaker a 200 rpm,  37ºC por 30 minutos. Zimosan e marcado com isotiocianato de 

fluorosceína  (ZI-FITC, 100µg/mL), preparado de acordo com o método descrito nos itens 

3.6.2 e 3.6.3, respectivamente, foi adicionado aos tubos como estímulo fagocítico, seguindo-

se a incubação a 37ºC por mais 30 minutos. Posteriormente as células foram lavadas com PBS 

gelado e centrifugadas a 4ºC por 5 minutos a 200  g. Ao fim da lavagem as células foram 

suspensas em 200µL de PBS gelado e analisadas em citômetro de fluxo (FACSCanto - 

software DIVA – Becton Dickinson, CA, EUA) na presença e ausência de Azul de Tripan 
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(1,8 mg/mL; pH 4.4). Os resultados foram apresentados em porcentagem de fagocitose de 

10.000 eventos analisados em relação ao controle com DMSO. 

 

 

3.9.7. Atividade microbicida de neutrófilos, na presença de Candida albicans, pré-

tratados com EEBBd ou ácido cafeico:  

 

Esse ensaio foi realizado de acordo com Twentyman e Luscombre (1987). Tubos 

contendo suspensões de neutrófilos (1x10
6
/mL) foram pré-incubados (37°C, 15 min) com 

diferentes concentrações do ácido cafeico (36 e 90 µg/mL), ou o solvente das amostras 

(DMSO a 0,1%; v/v), ou o tampão Hanks com gelatina a 0,1% (controle). Após incubação, foi 

adicionada uma suspensão da levedura Candida albicans (ATCC 64548) (0,6 x 10
6
 ufc/mL) e 

as células foram mantidas sob agitação (37°C, 133 rpm, 2 h). Após centrifugação (3220 xg, 5 

min) e lavagem do sedimento, os neutrófilos foram lisados com Triton X-100 a 1% e a 

levedura foi lavada duas vezes com NaCl a 0,9%. Aos tubos foi adicionado 300µL da solução 

de 3-brometo de (4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-tetrazólio (MTT- 0,5 mg/mL em tampão de 

RPMI), seguido de incubação (37°C, 4 h) ao abrigo da luz. Após centrifugação (3220 xg, 5 

min) o sedimento foi dissolvido DMSO 100% e levemente agitado. Uma alíquota de 100µL 

foi transferida para placa de 96 poços e realizou-se a leitura da absorvância em 545 nm.  

Como controles do experimento, suspensões de C. albicans (0,6 x 10
6
 ufc/mL) foram 

incubadas com tampão Hanks contendo gelatina a 0,1% (controle positivo) e com duas 

concentrações de ácido cafeico (36 e 90 µg/mL) na ausência dos neutrófilos. Como branco, 

foi utilizado apenas solução de MTT (0,5 mg/mL em tampão de RPMI). A absorvância 

referente ao branco foi subtraída das demais amostras. 

 

3.10. Análise estatística 

 Os dados experimentais foram processados e analisados com auxílio do programa 

GraphPad Prism versão 5.00 para Windows (GraphPad Software, San Diego, CA, Estados 

Unidos da América). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão, e 

comparados estatisticamente pelo teste t de Student ou pelo método de análise de variância 

(ANOVA) seguido pelo teste de Tukey, conforme indicado na legenda das figuras. Os valores 

de p < 0,05 foram considerados significantes. 
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4.1. ENSAIOS EM SISTEMAS NÃO CELULARES 

 

4.1.1    Atividade antioxidante dos compostos presentes em EEBBd de Maio/07 frente ao 

radical DPPH





Para elucidar o mecanismo de ação da Baccharis responsável pela acentuada atividade 

inibitória do burst oxidativo de neutrófilos estimulados com zimosan opsonizado (Figueiredo, 

2010) foi avaliado a capacidade de fenólicos, derivados do ácido cinâmico já identificados 

como presentes no extrato e de estruturas químicas diferentes (Park et al., 2003; De Sousa et 

al., 2009; Figueiredo-Rinhel et al., 2013), em reduzir o radical livre estável DPPH conforme 

descrito por Blois (1958) e modificado por Rodrigues e colaboradores (2002).  

A diferença entre estes compostos compreende-se no número e posições de hidroxilas 

livres no grupo catecol. O ácido cafeico, dentre os quatros demais, é o único composto que 

apresenta duas hidroxilas, enquanto o ácido ferúlico tem uma das suas hidroxilas substituídas 

por um grupo metoxi. Por outro lado, o ácido p-cumárico detém apenas uma hidroxila no 

anel, diferindo do o ácido t-cinâmico, o qual é único composto que não apresenta hidroxila no 

grupo aromático (Figura 4.1A). 

Os dados demonstram que o ácido t-cinâmico reduziu o DPPH de modo semelhante ao 

controle negativo (DMSO). Já o ácido p-cumário mostrou efeito redutor de 15,94 ± 2,29%, 

correspondente a cerca de cinco vezes menor que o controle positivo (quercetina). Por outro 

lado, os ácidos ferúlico e cafeico detiveram uma expressiva capacidade de reduzir o radical 

DPPH, sendo este efeito mais acentuado pelo ácido cafeico, que apresentou efeito 

antioxidante semelhante ao controle positivo (quercetina; 20 μM), um flavonóide já 

caracterizado com uma elevada atividade antioxidante e cuja concentração tem-se o máximo 

de redução do mesmo radical analisado (Kabeya, 2002) (Figura 4.1B). 
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Figura 4.1: Efeito antioxidante dos compostos fenólicos sobre o radical livre do DPPH.  A: Estruturas químicas 

dos compostos fenólicos e do flavonóide (quercetina) B:Porcentagem de redução do radical livre DPPHAs amostras 

foram incubadas com a solução de DPPH e sua redução foi avaliada através da medida de absorvância a 515nm. 

DMSO a 0,1% foi utilizado como solvente das amostras (controle negativo) enquanto o flavonóide quercetina foi 

utilizado como controle positivo. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos realizados 

em duplicata ANOVA seguido de teste Tukey's Multiple Comparison (* P=0,001; ** P<0,0001; ns: não significativo).  

 

Diante deste último resultado, o ácido cafeico (2000μMol/L) demonstrou ser um 

potente antioxidante, no entanto, foi necessário investigar se esse efeito também é dependente 

da concentração e comparar seu potencial redutor em relação ao extrato de EEBBd e a 

quercetina, através da obtenção do CI50. Nesta etapa experimental, foi observado que o 

fenólico deteve um potencial redutor de modo dependente de concentração, obtendo um valor 

de CI50 igual a 5,87 ± 0,15 g/mL. (Figura 4.1.1). Nota-se também que o efeito de redução 

máximo (78,1 ± 1,4%) foi obtido a partir 14,4g/mL mantendo esse efeito até a concentração 

de 360 g/mL, indicando um efeito platô no potencial redutor mediado por este produto 

natural.  (Figura 4.2) 

  Na análise dos valores de CI50 o ácido cafeico, a quercetina e o EEBBd apresentaram 

valores de 5,87; 2,32 e 49,16 μg/mL, respectivamente. Estes valores demostraram que o ácido 

cafeico apresenta uma atividade antioxidante cerca de 8 vezes maior do aquela apresentada 

pelo EEBBd; em contrapartida demonstrou efeito menor na redução do DPPH que do controle 

positivo (quercetina) (Tabela 4.1).   

Amostras % DPPH reduzido 

Quercetina 81,15 ± 0,88 

Ácido Cafeico 75,84 ± 1,69 

Ácido Ferúlico 66,11 ± 3,19 

Ácido t-Cumárico 15,94 ± 2,29 

Ácido p-Cinâmico 0,45 ± 0,17 

DMSO 0,5% 1,15 ± 0,77 

B 

A 

Ácido p-Cumárico Quercetina Ácido Ferúlico Ácido Cafeico Ácido t-Cinâmico 
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Figura 4.2.: Ácido cafeico exibe um potencial scavenger do radical livre do DPPH dependente de concentração.  
As amostras foram incubadas com a solução de DPPH e sua redução foi avaliada através da medida de absorvância a 

515nm. DMSO a 0,1% foi utilizado como solvente das amostras. A barra listrada corresponde a concentração 

utilizada de 2000M (360g/mL) empregada na avaliação dos compostos fenólicos na atividade scavenger. Vide 

em métodos e casuística o cálculo realizado para obtenção da porcentagem de redução do radical livre DPPH. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos realizados em duplicata. Análise estatística: 

ANOVA seguido de teste Tukey's Multiple Comparison (* P<0,05).   

 

 

 

Tabela 4.1: Análise da capacidade de sequestrar o radical livre do DPPH pelo Extrato Etanólico 

Bruto de Baccharis dracunculifolia (EEBBd) e ácido cafeico 

Substâncias CI50 [μg/mL] CI50 [μM] 

 

EEBBd 
 

49,16 ± 1,84 

 

- - - - 

 

 

Ácido cafeico 

 
5,87 ± 0,15 32,59 ± 0,84 

 

 

Quercetina 

 

 

2,32 ± 0,27 7,68 ± 0,89 

Concentração das substâncias que promoveram 50% de redução (CI50) do radical livre do DPPH. 

Valores estão demonstrados como média ± desvio padrão de quatro experimentos realizados em 

duplicata.   
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4.1.2. Efeito do ácido cafeico sobre a atividade “scavenger” de HOCl e H2O2 

 

O radical DPPH e o ânion superóxido apresentam semelhanças quanto ao elétron 

desemparelhado na sua camada mais externa, o que os caracterizam como radical livre, sendo 

o ânion superóxido, um representante do grupo das espécies reativas de oxigênio (ERO). 

Entretanto, durante a ativação de neutrófilos diversas ERO são produzidas através da 

atividade das enzimas NADPH oxidase e MPO como peróxido de hidrogênio, ácido 

hipocloroso (HOCl) entre outros. Assim, como foi demonstrado que o ácido cafeico deteve 

uma grande habilidade antioxidante frente ao DPPH, foi interessante investigar o seu 

potencial frente as outras ERO. 

Para isso foi utilizado um sistema livre de células que permitiu avaliar o efeito 

scavenger do ácido cafeico sobre ácido hipocloroso (HOCl), através da medida da 

absorvância do composto colorido, resultante da reação química entre o TMB e taurina-

cloramina, cuja último composto é o produto gerado entre o HOCl residual e a taurina. 

Inicialmente, o ácido cafeico foi incubado juntamente com uma concentração conhecida de 

HOCl (presente na água sanitária comercial - ASC).  

Neste ensaio foi possível observar que quanto maior a concentração do ácido cafeico 

menos TMB foi oxidado (Figura 4.3A). De posse dos valores de absorvância das diferentes 

concentrações da amostra e do controle foram calculados as porcentagens de inibição da 

oxidação do TMB, cujos resultados estão indicados na Figura 4.3B. Os dados apontam que o 

composto fenólico deteve um efeito scavenger do ácido hipocloroso de forma dependente da 

concentração, obtendo um valor de CI50 igual a 1,50 ± 0,22 μg/mL. Diante deste último 

resultado, observou-se que o ácido cafeico apresentou uma atividade scavanger do HOCl 

cerca de 2,5 vezes maior que a do EEBBd (Tabela 4.2).  
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Figura 4.3: Ácido cafeico exerce maior efeito antioxidante sobre o ácido hipocloroso do que o EEBBd. A: Valores 

de absorvância referentes à oxidação do TMB pela taurina-Cl formada através da interação da taurina com HOCl residual 

após tratamento do HOCl com as diferentes concentrações do ácido cafeico. B: Valores de porcentagem de inibição da 

oxidação do TMB referentes às diferentes concentrações do ácido cafeico após interação com o HOCl presente no meio. 

A porcentagem de inibição foi calculada em relação a absorvância do controle positivo (DMF 0,06% -  no lugar da 

amostra). Resultados expressos como média ± desvio padrão de quatro experimentos realizados em duplicata. Análise 

estatística: ANOVA seguido de teste Tukey's Multiple Comparison (*P<0,05). # representa amostra estatisticamente 

distinta ao controle solvente (DMF) e * representa amostras estatisticamente distintas entre si.  

 

Sobre a mesma perspectiva, também se utilizou um sistema livre de células para 

verificar se o ácido cafeico e o EEBBd possuem efeito ―scavenger‖ sobre o H2O2. Neste 

ensaio o peróxido de hidrogênio oxida a sonda luminol gerando fótons, os quais são 

quantificados por quimioluminescência. As substâncias foram incubadas com H2O2 e, 

posteriormente, a QLlum foi quantificada.  

  Os resultados deste ensaio apontaram que o EEBBd e o composto fenólico detiveram 

de maneira dependente de concentração uma atividade sequestradora do peróxido de 

hidrogênio fornecendo valores de CI50
H2O2

 de 1,30 ± 0,12 e 0,072 ± 0,008, respectivamente. 

Tabela 4.2: Análise do efeito scavenger de HOCl pelo Extrato Etanólico Bruto de 

Baccharis dracunculifolia (EEBBd) e ácido cafeico 

Substâncias CI50 [μg/mL] CI50 [μM] 

 

EEBBd 
 

4,0 ± 0,10  

 

- - - - 

 

 

Ácido cafeico 

 
1,5 ± 0,22 8,33 ± 1,23 

Concentração das substâncias que promoveram 50% de inibição (CI50) da oxidação do TMB. 

Valores demonstrados como média ± desvio padrão de quatro experimentos realizados em 

duplicata 

B A 
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Novamente, o ácido cafeico demonstrou maior atividade scavenger do substrato da MPO, 

com um CI50 18 vezes menor que o do EEBBd (Figura 4.3, Tabela 4.3).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Ácido cafeico exerce maior efeito antioxidante sobre o peróxido de hidrogênio do que o EEBBd. 

Valores de porcentagem de inibição da oxidação do luminol (600 Mol/L) referentes às diferentes concentrações do 

extrato etanólico bruto de Baccharis dracunculifolia (A) e do ácido cafeico (B) após interação com o H2O2 presente no 

meio. A porcentagem de inibição foi calculada em relação ao controle positivo (dimetilsulfóxido - DMSO; 0,02% (A) 

ou 0,009% (B) no lugar da amostra) de cada experimento. Resultados expressos como média ± desvio padrão de quatro 

experimentos realizados em duplicata. Análise estatística: ANOVA seguido de teste Tukey's Multiple Comparison (* 

P<0,05, ns: não significativo). 

 

 

4.1.3.   Análise da inibição da atividade peroxidativa da enzima mieloperoxidase (MPO) 

pelas substâncias (EEBBd e ácido cafeico) no sistema MPO-H2O2-luminol 

 

 O produto enzima NADPHoxidase é dismutado pela enzima superóxido dismustase 

(SOD) originando o H2O2, o qual na presença da mieloperoxidase (MPO) e íons cloro (Cl-) 

forma ácido hipocloroso (HOCl) com alta atividade microbicida (Santos, 2010). 

Tabela 4.3: Análise do efeito scavenger de H2O2 pelo Extrato Etanólico Bruto de 

Baccharis dracunculifolia (EEBBd) e ácido cafeico 

Substâncias CI50 [μg/mL] CI50 [μM] 

 

EEBBd 1,30 ± 0,12 
 

- - - - 

 

 

Ácido cafeico 

 

 

0,072 ± 0,008 0,4 ± 0,05 

Concentração das substâncias que promoveram 50% de inibição (CI50) da oxidação do luminol 

através do peróxido de hidrogênio. Valores estão demonstrados como média ± desvio padrão de 

quatro experimentos realizados em duplicata. 
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Assim, como confirmado anteriormente a habilidade antioxidante do ácido cafeico 

tanto sobre o substrato (H2O2) quanto no produto (HOCl) da enzima MPO, passou-se 

investigar se o fenólico interferiria na atividade enzimática da mesma. 

Para isso, empregou-se um ensaio de quimioluminescência (QL) dependente de 

luminol, o qual foi executado em um sistema livre de células, contendo apenas a enzima MPO 

purificada e adquirida comercialmente. 

Os dados obtidos apontam que o EEBBd apresentou um efeito inibitório da QL
MPO

 

dependente da concentração. A partir da concentração de 0,25 μg/mL o extrato vegetal foi 

capaz de inibir 40,4 ± 8,7 % da QL
MPO

 produzida. Na maior concentração (2,0 μg/mL) 

investigada, o EEBBd atingiu sua capacidade máxima de inibição da atividade da QL
MPO

 

(95,0 ± 1,1%), sendo essa semelhante ao controle positivo (inibidor da enzima, ABAH) 

(Figura 4.4A). 

O ácido cafeico também demonstrou uma inibição da QL
MPO

 dependente de 

concentração, sendo o efeito inibitório mais acentuado (Figura 4.4B). 

Portanto, essa inibição foi mais pronunciado pelo fenólico, cujo valor de CI50 
QL MPO 

foi igual à 0,0563 ± 0,0031 g/mL, que é 5,6 vezes menor ao obtido pelo EEBBd: 0,316   

0,054 g/mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Ácido cafeico exibe maior potencial inibitório na atividade enzimática da MPO do que o EEBBd. 

Valores de porcentagem de inibição da atividade peroxidativa da enzima mieloperoxidase (MPO) por diferentes 

concentrações do extrato etanólico bruto de Baccharis dracunculifolia - EEBBd (A) e do ácido cafeico (B) foram 

incubados com MPO (0,05U/ml) e luminol (1,0 mmol/L) . A reação foi iniciada com adição de H2O2 (50 mol/L) e 

mensurada a QL durante 20 minutos a 37ºC. A porcentagem de inibição foi calculada em relação ao controle positivo 

(DMSO). Resultados expressos como média ± desvio padrão de quatro experimentos realizados em duplicata. Análise 

estatística: ANOVA seguido de teste Tukey's Multiple Comparison (* P<0,05), ns: não significativo. ABAH: Inibidor 

da mieloperoxidase (p-aminobenzohidrazida; 10 mol/L) 

A B 
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4.1.4.   Avaliação da interação da MPO com os compostos fenólicos presentes no EEBBd, 

por docking 

 

  Com o objetivo de confirmar o resultado da QL
MPO 

e esclarecer as possíveis interações 

da enzima com o ácido cafeico e dos compostos fenólicos derivados do ácido cinâmico 

presentes no EEBBd, empregou-se uma avaliação in silico, por docking. 

  Na Figura 4.6 estão apresentados as estruturas químicas dos compostos analisados e 

dos inibidores da enzima já listados na literatura, para a validação das analises (Apendice 1). 

A análise com o inibidor (ABAH), utilizado nos ensaios in vitro com a enzima MPO, e por  

diferir na estrutura química em relação aos compostos anteriores será comparada ao inibidor 

SHA. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Estrutura química dos ligantes empregadas no docking com a enzima MPO. (A) Compostos 

derivados do ácido cinâmico, presentes no EEBBd. (B) Estrutura do ligante SHA, usado na validação das 

análises, e do ABAH, usado nos experimentos in vitro. 
 

 

  Os resultados obtidos nessa análise molecular mostraram três possíveis modos de 

interação entre o ácido cafeico e o sítio ativo da MPO: (i) ligações de hidrogênio com His-95 

e Arg-239; (ii) ligações de hidrogênio simultâneas com Gln-91, His-95 e Arg-239  e (ii) 

interação direta da porção carboxílica com o átomo de ferro no grupo heme (Figuras 4.7 A-

E). As ligações de hidrogênio acontecem profundamente no sítio catalítico da MPO e 

revelando o empilhamento do anel do ácido cafeico com um dos anéis do heme. Além disso, 

foi visto um modo de interação ―lateral‖ fora do sítio ativo com os resíduos Arg-333 e Arg-

424 e que também obstrui a entrada no sítio da enzima (Figuras 4.7 F,G,J). 
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Figura 4.7: Modos de interação observados entre o ácido caféico e a enzima MPO. (A) Ligação de 

hidrogênio com His-95 e Arg-239; (B) Ligação de hidrogênio com Gln-91, His-95 e Arg-239; (C) Mesma 

interação que em ―b‖, mostrando também o heme sem o ferro. Note o empilhamento de anéis entre ácido caféico 

e heme; (D) Interação direta do ácido com o ferro do grupo heme; (E) Mesma interação que em ―d‖, mostrando 

também o heme. Nesse modo de interação não há empilhamento de anéis. (F) Modo de interação ―lateral‖ 

através de ponte salina entre o ácido caféico e os resíduos Arg-333 e Arg-424. (G) Mesma interação mostrada em 

―f‖ em outro ângulo. (H) Entrada do sítio ativo na ausência de ligantes. O grupo heme está mostrado como 

esferas amarelas e o ferro em laranja. A superfície cinza representa a superfície da proteína. (I) Entrada do sítio 

ativo na presença de ácido caféico interagindo com o sítio ativo através de seus OH. Note que o ácido caféico 

bloqueia o acesso ao sítio. (J) Entrada do sítio ativo da presença de ácido caféico interagindo lateralmente com 

Arg-333 e Arg-424. Note que nesse modo de interação a entrada do sítio também é bloqueada. Resíduos da 

proteína como sticks com carbono em cinza e ferro como uma esfera laranja. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio 

estão representados em vermelho, azul, branco, respectivamente. 
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Na análise com ácido p-cumárico, por deter apenas uma hidroxila no anel aromático, 

foram observados dois modos de interação através de ligações de hidrogênio (His-95, Arg-

239 e Gln-91, His-95), as quais o ácido cafeico também estabelece, contudo não 

estabelecendo as interações simultâneas com estes três resíduos, devido à ausência do 

segundo grupo de hidroxila no anel da substância (Figura 4.8). Além disso, houve também a 

interação direta da porção carboxílica com o ferro do grupo heme, bem como, a interação 

lateral ao sítio ativo através de ponte de salina com os mesmos resíduos (Arg-333 e Arg-424) 

observados na interação com o ácido cafeico (dados não mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Modos de interação observados entre o ácido p-cumárico e a enzima MPO. (A) Ligações de 

hidrogênio com resíduos His-95 e Arg-239. (B) Ligações de hidrogênio com Gln-91 e His-95. 
 

 No caso do ácido ferúlico, foi observado apenas um modo de interação no qual há 

ligações de hidrogênio com His-95 e Arg-239. Isso se deve ao fato de que, em comparação do 

ácido cafeico, há uma substituição do grupo hidroxila da posição orto do anel por um grupo 

metoxi, não permitindo que a molécula se encaixe na cavidade do sítio ativo na orientação 

necessária para que o oxigênio haja como aceptor de hidrogênio da Gln-91 (Figura 4.9). 

Também foram observados os modos de interação direta com o ferro do grupo heme e a 

interação lateral ao sítio, através de ponte salina com os resíduos Arg-333 e Arg-424 (dados 

não mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Modo de interação observado entre o ácido ferúlico e a enzima MPO. Nesse caso apenas foi 

observado o modo de interação no qual há ligações de hidrogênio com os resíduos do sítio ativo His-95 e Arg-

239. 
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Já na análise in silico com o ácido t-cinâmico, cujo composto não apresenta em sua 

estrutura os grupos de hidroxilas no anel, não se observou ligações hidrogênio. Contudo, foi 

obtido o modo de interação no qual seu anel aromático encontra-se na mesma pose dos anéis 

dos outros ácidos anteriormente analisados (Figura 4.10). Embora não haja ligações de 

hidrogênio, esta orientação do anel é estabilizada, majoritariamente, pelo empilhamento do 

seu anel com um dos anéis do grupo heme (dados não mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.10: Modo de interação observado entre ácido t-cinâmico e a enzima MPO. O anel do composto se 

orienta da mesma forma que os outros ácidos analisados, embora não havendo ligações de hidrogênio.  
 

  O inibidor empregado nos ensaios in vitro da QL
MPO

, o ácido 4-aminobenzoico 

(ABAH), revelou-se dois modos de interação: (i) ligações de hidrogênio simultâneas com os 

resíduos Gln-91, His-95 e Arg-239, e (ii)  ligações hidrogênio simultâneas com Gln-91 e uma 

com His-95. (Figura 4.11 A,B). As interações com os resíduos do sítio ativo com ABAH 

demonstraram serem semelhantes àquelas obtidas com o SHA. No entanto, devido a ausência 

de grupo hidroxila no anel do ABAH, este inibidor estabelece menos interações do que o 

SHA, o qual em uma única pose é capaz de estabelecer uma ligação de hidrogênio adicional e 

ligações simultaneamente com os resíduos His-95, Gln-91 e Arg-239 (Figura 4.11 C,D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Modos de interação observados com os inibidores ABAH e SHA e a enzima MPO.  (A) 

Ligações de hidrogênio com Gln-91, His-95 e Arg-239. (B) Ligações de hidrogênio com Gln-91 e His-95. (C) 

Na comparação, o modo de interação do SHA é mais favorável, demonstrando as ligações de hidrogênio com 

Gln-9,1 His-95, Arg-239. Note que, apesar da semelhança entre as moléculas (ABAH e SHA), o grupo hidroxila 

no anel aromático do SHA fornece um ponto de interação adicional com os resíduos do sítio ativo. 
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 Em suma, o conjunto de dados experimentais obtidos nos ensaios livre de células nos 

permitem concluir que, as amostras aqui estudadas apresentaram um potencial antioxidante 

que envolve atividade scavenger e efeito inibitório da MPO, sendo o ácido cafeico o 

composto que apresentou maior efeito em todos os ensaios analisados. Além disso, nas 

análises in silico foi confirmado que este maior efeito é devido a interação deste composto 

com a enzima MPO. 

 

4.2. ENSAIOS EM SISTEMAS CELULARES 

 

  A próxima etapa deste trabalho foram investigadas a ação antioxidante das amostras 

(EEBBd e ácido cafeico) em um sistema biológico, constituído por neutrófilos, os quais 

apresentam elevada capacidade de produzir ERO, e maior concentração de MPO. 

 

 

4.2.1. Atividade citotóxica do EEBBd e do ácido cafeico sobre os neutrófilos – Avaliação  

pela exclusão ao Azul de Tripan e mensuração da atividade enzimática (LDH) 

 

  Inicialmente foi avaliado se os compostos poderiam ser tóxicos para os neutrófilos, 

com o intuito de delimitar o grau de citotoxicidade de cada substância para a viabilização dos 

próximos ensaios celulares. 

  Os dados mostram que a concentração de 50 μg/mL do extrato vegetal não apontou 

efeito tóxico sobre neutrófilos humanos, apresentando altos valores percentuais de viabilidade 

celular (95,95 ± 2,73%) e baixa taxas de LDH liberada (4,39 ± 1,38%), valores semelhantes 

aos controles negativo e solvente.  

  Vale ressaltar que, embora as concentrações elevadas do extrato vegetal (100 a 200 

g/mL) se divergiram estatisticamente aos controles do ensaio nos parâmetros escolhidos para 

esta análise, nota-se que a substância não é extremamente tóxica, pois se observou que as 

taxas de viabilidade celular e a porcentagem de LDH liberada não excederam os valores de 

87,0 e 17,0%, respectivamente. (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.4 - Viabilidade celular e atividade da enzima LDH resultantes do tratamento dos PMNs com 

Extrato Etanólico Brutos de Baccharis dracunculifolia (EEBBd) referente ao mês de Maio/07. 

Amostras 
(a)

  

 

Células Viáveis  

(%) 
(b) 

Atividade LDH  

(U/10
6
 cél/L) 

LDH liberada  

(% controle+)
(c)

 

Controle +  0,00 0,2822 ± 0,0379 100,00 

Controle –  95,82 ± 1,88 0,0192 ± 0,0063 6,78 ± 2,23 

DMSO 96,12 ± 1,08 0,0192 ± 0,0044 7,01 ± 1,76 

EEBBd 50 g/mL 95,95 ± 2,73 0,0217 ± 0,0014 4,39 ± 1,38 

EEBBd 100 g/mL 92,50 ± 0,80* 0,0425 ± 0,0076* 16,35 ± 2,76* 

EEBBd 150 g/mL 88,85 ± 1,93* 0,0429 ± 0,0066* 16,48 ± 3,17* 

EEBBd 200 g/mL 87,27 ± 3,64* 0,0463 ± 0,0092* 17,63 ± 3,35* 

 

 

Tabela 4.5 - Viabilidade celular e atividade da enzima LDH resultantes do tratamento dos PMNs com 

ácido cafeico (C9H8O4) .  

Amostras 
(a)

 

 

Células Viáveis 

(%) 
(b) 

Atividade LDH 

(U/10
6
 cél/L) 

LDH liberada 

(% controle+) 
(c)

 

Controle + 0,00 0,2831 ± 0,0631 100,00 

Controle – 95,31 ± 0,96 0,0210 ± 0,0047 7,56 ± 1,53 

DMSO 96,00 ± 1,00 0,0181 ± 0,0035 6,70 ± 1,54 

Ác. Cafeico 27 g/mL 96,31 ± 0,96 0,0143 ± 0,0025 5,75 ± 1,31 

Ác. Cafeico 36 g/mL 95,75 ± 0,60 0,0150 ± 0,0035 5,94 ± 1,31 

Ác. Cafeico 54 g/mL 96,61 ± 0,60 0,0196 ± 0,0032 7,36 ± 1,78 

Ác. Cafeico 90 g/mL 96,56 ± 0,68 0,0208 ± 0,0053 7,85 ± 1,91 

Neutrófilos (1x106células/mL) incubados com (a) Triton X-100 0,2% (controle positivo), ou HBBS com gelatina 

0,1% (controle negativo), ou DMSO 0,1% (controle solvente), ou EEBBd (50; 100; 150 e 200 g/ml) ou   ácido 

cafeico (27; 36; 54 e 90 g/ml). (b) Determinado pelo ensaio de exclusão por Azul de Tripan, com base na 

contagem de 200 células. (c) Calculado em relação do controle positivo (100% de lise), onde as células foram 

lisadas com 0,2% de Triton X-100.  Amostras analisadas estatisticamente em relação aos controles negativo e 

solvente. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão de três experimentos com medidas em 

duplicatas. Análise estatística: ANOVA seguido de teste Dunnett's Multiple Comparison (* p < 0,05). 
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Os mesmos ensaios foram realizados com o ácido cafeico. Por sua vez, todas as 

concentrações do fenólico (27 a 90g/mL) empregadas no ensaio não apresentaram nenhum 

efeito tóxico sobre as células, detendo altos valores de células viáveis e baixos níveis de 

atividade da LDH, sendo que os valores não são estatisticamente diferentes dos obtidos no 

controle negativo ou solvente (Tabela 4.5).  

Diante destes resultados, estabelecemos como concentrações máximas do EEBBd e do 

ácido cafeico de 50 e 90 μg/mL, respectivamente. 

 

4.2.2. Efeito “quenching” do EEBBd e do ácido cafeico  

 

Este ensaio foi realizado com o objetivo de investigar se as substâncias poderiam 

apresentam um efeito ‗quenching‘, isto é, absorver a luz na faixa de comprimento de onda de 

emissão das sondas luminol e lucigenina utilizadas nos ensaios de quimioluminescência (QL) 

nas análises celulares in vitro.  

Como pode ser observado na figura 4.12, tanto o EEBBd quanto o acido cafeico não  

apresentaram absorvância nos comprimentos de onda de 425 nm (pico máximo de emissão do 

luminol), 450 e 510 nm (picos principais de emissão da lucigenina), desta forma pode-se 

afirmar as ambas substâncias não exercem efeito sobre as sondas, assegurando que o efeito 

observado no ensaio de QL será exclusivo do composto sobre a célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: EEBBd e ácido cafeico não exercem efeito sobre as sondas quimioluminescentes. Espectro de 

varredura de 200 nm a 700 nm das amostras de EEBBd (A; 50 μg/mL) e ácido cafeico (B; 90 μg/mL). 
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4.2.3 Efeito de diferentes estímulos sobre o metabolismo oxidativo de neutrófilos 

humanos: Ensaios de quimioluminescência (QL) 

   

  A ativação de neutrófilos com diferentes estímulos, como os solúveis (fatores 

quimiotáticos, citocinas, estímulos orgânicos) ou com os insolúveis (imunocomplexos -ICs), 

desencadeiam o metabolismo oxidativo nessas células, havendo a produção de ERO tanto no 

meio intracelular quanto no extracelular (Cascão et al., 2010; Amulic et al., 2012).   

  Desse modo, objetivo deste ensaio foi avaliar a diferença dos estímulos (PMA, IC e 

IC-SHN) na capacidade de promover a produção de ERO sobre os neutrófilos. Este ensaio 

inicial nos permitirá analisar uma possível relação entre a produção de ERO e concentração 

das substâncias aqui estudadas, o que caracterizará um efeito exclusivamente scavenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Análise do metabolismo oxidativo de neutrófilos humanos estimulados com PMA, IC e IC-

SHN. Neutrófilos (1x106 células/mL) foram ativados com PMA (10-7M) ou IC ou IC-SHN (ambos 60g/ml) e a 

produção de ERO foi quantificada nos ensaios de quimioluminescência (QL). Valores de área integrada obtidos 

somente na presença do solvente (DMSO) nos ensaios de QL dependente de lucigenina (A) e de luminol (B). 

Resultados expressos como média ± desvio padrão com análise estatística de teste t (*** p < 0,0001; ** p = 0,0078). 

 

  Os dados demonstraram que nos ensaios de QL, o burst oxidativo de neutrófilos 

apresentou diferenças na quantidade de ERO produzida em relação aos estímulos aplicados. 

Na figura 4.13A foi utilizada a sonda lucigenina, a qual pode ser oxidada exclusivamente pelo 

ânion superóxido, e foi observado que o estímulo solúvel (PMA) promoveu maior geração de 

ERO, em relação aos estímulos particulados (IC, IC-SHN). Entretanto, quando os ICs foram 

opsonizados com soro humano normal, a área integrada de QLluc foi maior do que a dos ICs 

não opsonizados. Na figura 4.13B foi utilizada a sonda luminol que é capaz de sofrer 

oxidação por diferentes ERO, porém o padrão de produção de ERO foi o mesmo observado 

B A 
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na figura 4.13A. Ambas as figuras mostraram que a ordem no potencial de produção de ERO 

foi PMA > IC-SHN > IC. Além disso, foi possível observar que a sonda luminol gerou maior 

área integrada de QL. 

 

 

4.2.4. Avaliação do efeito do EEBBd e do ácido cafeico sobre o metabolismo oxidativo de 

neutrófilos humanos estimulados 

 

  Em conjunto de todos os resultados até agora descritos, o ácido cafeico apresentou 

efeito antioxidante através do sequestro de ERO, bem como da inibição da enzima MPO, os 

quais contribuem para o metabolismo oxidativo de neutrófilos. De acordo com esta 

consideração foi avaliado o efeito das amostras sobre o burst oxidativo de neutrófilos 

desencadeado por diferentes estímulos. 

 

4.2.4.1. Estímulo independente de receptores – PMA 

 

  Inicialmente, investigou-se o efeito das substâncias (EEBBd e ácido cafeico) no burst 

oxidativo, desencadeado por um estímulo solúvel e independente de receptor. Nesta etapa 

experimental, foram testadas concentrações de 0,3125 a 50,0g/mL para EEBBd e, 0,0281 a 

36,0g/mL para ácido cafeico, e a partir desses resultados foram calculados os valores de CI50  

das substâncias analisadas sobre o metabolismo oxidativo de neutrófilos. 

  Os resultados mostraram que o EEBBd foi capaz de inibir de maneira dependente de 

concentração a produção de ERO totais e do ânion superóxido (Figura 4.14 A,B). Além 

disso, na máxima concentração (50g/mL) aplicada neste ensaio o EEBBd foi mais eficiente  

em inibir a produção de ERO totais (93,93 ± 1,88%) do que a de ânion superóxido (88,69 ± 

4,5%) (Figura 4.14 A,B). 

  O ácido cafeico também foi capaz de inibir as produções de ânion superóxido e de 

ERO totais desencadeado pelo PMA de maneira dependente de concentração (Figura 4.14 

C,D). Além disso, na máxima concentração (36g/mL) o fenólico foi capaz de inibir de 

modo semelhante tanto a produção do ânion superóxido (79,64 ± 3,66%) quanto de ERO 

totais (78,84 ± 4,35%) (Figura 4.14 C,D). 

  O ácido cafeico apresentou valores de CI50 para QLlum menores que os do EEBBd:  

2,27 ± 0,39g/mL e 3,46 ± 0,54g/mL, respectivamente. O mesmo ocorreu com os valores de 

CI50 para QLluc:  0,258 ± 0,09g/mL e 1,34 ± 0,16g/mL . 
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Figura 4.14: Ácido cafeico apresenta um maior efeito inibitório na produção de ERO totais e de ânion 

superóxido de neutrófilos estimulados com PMA que o EEBBd. Neutrófilos humanos (1x106 células/mL) na 

presença de diferentes concentrações (0,3125 - 50,0g/mL) de EEBBd Maio/2007 (A, B) ou com diferentes 

concentrações (0,0281 - 36,0g/mL) de ácido cafeico (C,D) foram estimulados com forbol-12-miristato-13-

acetato (PMA - 0,1M) e quantificado a produção de ânion superóxido (lucigenina B,D) e de ERO totais 

(luminol A,C) em ensaios de quimioluminescência (QL). O solvente das amostras foi utilizado o controle 

positivo (DMSO a 0,1%). Valores percentuais de inibição estão demonstrados como média ± desvio padrão de 

cinco experimentos independentes realizados em duplicata. Análise estastítica: ANOVA seguido de teste 

Dunnett's Multiple Comparison (* p < 0,05) 
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4.2.4.2. Estímulo dependente de receptor FcR – Imunocomplexo de ovalbumina e IgG anti-

ovalbumina (IgG-OVA) 

 

 

  A fim de se avaliar o efeito do EEBBd e do ácido cafeico no burst oxidativo 

desencadeado por um estimulo dependente do receptor de reconhecimento da porção Fc de 

imunoglobulinas da classe IgG (FcR), foi empregados PMNs estimulados com 

imunocomplexos formados por ovalbumina e IgG anti-ovalbumina (IgG-OVA). Para isso, a 

mensuração da quantidade de ânion superóxido e ERO totais produzidos pelas células segue 

os mesmos procedimentos e parâmetros utilizados nos ensaios anteirores de 

quimioluminescência. 

  Dentre os resultados alcançados, nota-se o EEBBd foi capaz de inibir de modo 

dependente de concentração tanto a produção do ânion superóxido quanto de ERO totais. Na 

concentração máxima do extrato (50g/mL) o efeito inibitório de QLluc e QLlum foram 

semelhantes, apontando valores de inibição iguais à 88,3 ± 2,67%  e 90,1 ± 1,83% , 

respectivamente (Figura 4.15 A,B). 

  O ácido cafeico também foi capaz de inibir de maneira dependente de concentração 

tanto a produção do ânion superóxido quanto de ERO totais. Na concentração máxima do 

fenólico (54g/mL) também se observa a inibição semelhante em ambas as produções 

analisadas, apresentando valores inibitórios iguais à 80,7 ± 2,55% e 78,1 ± 3,2%, para os 

ensaios de QLluc e QLlum, respectivamente (Figura 4.15 C,D). 

  Na análise comparativa dos valores de CI50, verificou-se que o extrato vegetal e o 

composto fenólico apresentam potenciais antioxidantes semelhantes no contexto de reduzir a 

quantidade de ânion superóxido, apontando valores de CI50
QLluc

 iguais a: 4,38 ± 0,55 e 4,70 ± 

1,01g/mL, respectivamente. Em contrapartida, o efeito antioxidante sobre as ERO totais foi 

maior em PMNs tratados com o ácido cafeico (CI50
QLlum

: 2,17 ± 0,53 g/mL) do que com 

EEBBd (CI50
QLlum

: 3,81 ± 0,53g/mL).  
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Figura 4.15: Ácido cafeico apresenta somente maior inibição na produção de ERO totais de neutrófilos 

estimulados com imunocomplexos (ICs) quando comparado ao EEBBd.  Neutrófilos humanos (1x106 

células/mL) na presença de diferentes concentrações (0,3125 - 50,0g/mL) de EEBBd Maio/2007 (A, B) ou com 

diferentes concentrações (0,09 - 54,0g/mL) de ácido cafeico (C,D) foram estimulados com imunocomplexo (IC 

- 60g/ml) e quantificado a produção de ânion superóxido (lucigenina B,D) e de ERO totais (luminol A,C) em 

ensaios de quimioluminescência (QL). O solvente das amostras foi utilizado o controle positivo (DMSO a 0,1%). 

Valores percentuais de inibição estão demonstrados como média ± desvio padrão de cinco experimentos 

independentes realizados em duplicata. Análise estastítica: ANOVA seguido de teste Dunnett's Multiple 

Comparison (* p < 0,05) 
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4.2.4.3. Estímulo dependente de receptores FcR e CR– Imunocomplexo de ovalbumina e IgG 

anti-ovalbumina (IgG-OVA) opsonizado com soro humano normal (SHN)  

 

Na continuidade da análise do efeito inibitório do EEBBd e do ácido cafeico sobre 

metabolismo oxidativo de neutrófilos humanos, neste caso, estimulados via receptores FcR e 

CR utilizou-se imunocomplexos formados pela ovalbumina e IgG anti-ovalbumina (IgG-

OVA) opsonizados com um pool de soro humano de indivíduos saudáveis (SHN). Para isso, a 

mensuração da quantidade de ânion superóxido e ERO totais produzidos pelas células segue 

os mesmos procedimentos e parâmetros utilizados nos ensaios anteirores de 

quimioluminescência.    

Os dados experimentais apontam o extrato da Baccharis inibe de maneira dependente 

de concentração tanto a produção de ERO totais quanto de ânion superóxido. A concentração 

máxima do EEBBd (50g/mL) inibiu de modo semelhante quimioluminescência, apontando 

valores de inibição iguais à 83,5 ± 29%  e 83,1 ± 2,4% para os ensaios de QLluc e QLlum, 

respectivamente (Figura 4.16 A,B). 

O ácido cafeico também foi capaz de inibir de modo dependente de concentração tanto 

a produção de ânion superóxido quanto de ERO totais (Figura 4.16 C,D). Além disso, 

também se observa que este composto é mais eficaz em inibir a geração de ânion superóxido 

(cerca de 86,4% com 90g/mL) do que a de ERO totais (cerca de 61,7% com 90g/mL). 

Na comparação dos valores de CI50, o EEBBd e o ácido cafeico apresentaram o 

mesmo potencial antioxidante no contexto de reduzir a quantidade de O2
● –

 detendo valores de 

CI50
QLluc

 iguais a: 7,45 ± 0,91 e 7,80 ± 1,52g/mL, respectivamente. Por outro lado, o papel 

antioxidante a cerca das ERO totais se fez mais acentuado em PMNs incubados com o 

EEBBd (CI50
QLlum

: 11,97± 1,20g/mL) do que com o fenólico (CI50
QLlum

: 50,86 ± 4,11g/mL). 
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Figura 4.16: EEBBd apresenta maior efeito inibitório que o ácido cafeico somente na produção de ERO 

totais de neutrófilos estimulados com imuncomplexos opsonizados (IC-SHN). Neutrófilos humanos (1x106 

células/mL) na presença de diferentes concentrações (2,5 - 50,0g/mL) de EEBBd Maio/2007 (A, B) ou com 

diferentes concentrações (1,80 - 90,0g/mL) de ácido cafeico (C,D) foram estimulados com imunocomplexo (IC 

- 60g/ml) de ovalbumina e IgG anti-ovalbumina (IgG-OVA) opsonizado com soro humano normal (SHN)  e 

quantificado a produção de ânion superóxido (lucigenina B,D) e de ERO totais (luminol A,C) em ensaios de 

quimioluminescência (QL). O solvente das amostras foi utilizado o controle positivo (DMSO a 0,1%). Valores 

percentuais de inibição estão demonstrados como média ± desvio padrão de cinco experimentos independentes 

realizados em duplicata. Análise estastítica: ANOVA seguido de teste Dunnett's Multiple Comparison (* p < 

0,05) 
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  O conjunto de dados desta etapa experimental demonstra que as amostras aqui 

estudadas apresentaram perfis inibitórios dependentes da concentração, porém com valores de 

CI50 distintos em relação aos estímulos empregados na ativação dos neutrófilos humanos. Isto 

por que, o potencial antioxidante do ácido cafeico se sobressaiu ao do EEBBd quando os 

neutrófilos foram estimulados com PMA ou IC. (Figura 4.17 e Tabela 4.6). 

  Além disso, de modo surpreendente, não se observou uma relação entre a 

concentração inibitória de cada substância (CI50) e a produção de ERO desencadeada pelos 

diferentes estímulos (Figuras 4.13 e Tabela 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17: EEBBd e seu metabólito secundário (ácido cafeico) inibem com mais eficiência o metabolismo 

oxidativo de neutrófilos desencadeado por estímulo independente de receptor.  Análise comparativa dos 

valores de CI50 obtidos pelas porcentagens de inibição dos ensaios de quimioluminescência dependente de 

lucigenina (A) e de luminol (B) por três diferentes estímulos, frente ao Extrato Etanólico Bruto da Baccharis 

dracunculifolia (EEBBd) Maio/2007 e do ácido cafeico.  Resultados expressos como média ± desvio padrão com 

análise estatística de teste t (*** p < 0,0001; ** p = 0,0014, ns: não significativo). 

Tabela 4.6: Valores de CI50 obtidos pelos ensaios de quimioluminescência dependentes de lucigenina 

(LUC) e de luminol (LUM), por diferentes estímulos.   

                         Substâncias 

Estímulo 

EEBBd Ácido cafeico 

CI50 LUC 

[μg/mL] 

CI50 LUM 

[μg/mL] 

CI50 LUC 

[μg/mL] 

CI50 LUM 

[μg/mL] 

Forbol-12-miristato-13-acetato 

(PMA) 

 

3,46 ± 0,54 

 

1,34 ± 0,16 

 

2,27 ± 0,39 

 

0,258 ± 0,09 

Imunocomplexo 

(IgG anti-OVA+OVA) 

 

4,38 ± 0,55 

 

3,81 ± 0,85 

 

4,70 ± 1,01 

 

2,17 ± 0,53 

Imunocomplexo Opsonizado 

(IgG anti-OVA+OVA+SHN) 

 

7,45 ± 0,91 

 

11,97± 1,20 

 

7,80 ± 1,52 

 

50,86 ± 4,11 

CI50:: valores de concentração das substâncias que promovem 50% de inibição do burst oxidativo estão 

demonstrados em média ± desvio padrão de cinco experimentos independentes realizados em duplicata. 
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4.2.5. Análise quantitativa da expressão de receptores de membrana em neutrófilos 

tratados com EEBBd e ácido cafeico 

 

  Durante a resposta imune inata, o reconhecimento do patógeno é primordial para ação 

de defesa dos neutrófilos. Os neutrófilos são capazes de reconhecer indiretamente patógenos 

opsonizados através dos receptores Fc e CR, e também diretamente através dos receptores de 

reconhecimento de padrões moleculares associados ao patógeno. A expressão dos receptores 

CD32 (FcRIIa), CD16 (FcRIIIb), CR3 (CD11b/CD18), Toll-like 2 (TLR2) e 4 (TLR4) foi 

realizado afim de avaliar se alguma das substâncias estudadas poderiam interferir no 

reconhecimento de patógenos, bem como, no metabolismo oxidativo. 

 

4.2.5.1. . Expressão de CD11b/CD18 (CR3)  

 

De modo a investigar e justificar os valores de CI50 mais elevados nos ensaios de QL, 

onde foram empregados os estímulos dependentes de receptores, inicialmente, averiguou se os 

níveis de expressão do CR3 estariam alterados na presença das substâncias. 

Para análise da expressão do CR3 (ou CD11b/CD18), as células foram inicialmente 

tratadas com as substâncias e posteriormente foram estimuladas com PMA.  

Os resultados mostram que os níveis de expressão de CD11b/CD18 total na presença 

do extrato ou  do ácido cafeico apresentam os valores de MIF semelhantes aos do controle 

(DMSO) (Figura 4.18 A1, B1). Portanto, ambas as substâncias não alteraram os níveis de 

expressão de CD11b/CD18. 

 

4.2.5.2. Expressão de CD32 (FcγRIIa) e CD16 (FcγRIIIb) 

 

A ativação de neutrófilos humanos ativados por ICs envolve a participação de 

receptores Fc gama, sendo o reconhecimento dependente CD16 e em conjunto com o CD32, 

para geração de numa resposta funcional adequada no contexto do metabolismo oxidativo. 

(Crockett-Torabi; Fantone, 1990; Kimberly et al., 1990; Brunkhorst et al., 1992). 

 Os dados obtidos indicam que os tratamentos das células tanto com o EEBBd quanto 

com o ácido cafeico não promoveram alterações significativas (p >0,05) nos níveis de 

expressão do CD32 e CD16 quando comparadas aos neutrófilos humanos tratados com 

DMSO (controle) (Figura 4.18 A2,B2). 
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Figura 4.18: EEBBd e o ácido cafeico não alteram os níveis de expressão dos receptores de membrana 

CD11b/CD18, CD32 (FcγRIIa) e CD16 (FcγRIIIb) em neutrófilos humanos. Os neutrófilos (1x106/mL) 

foram tratados com EEBBd (A) ou com ácido cafeico (B) ou DMSO (0,01%; controle) por 15 minutos. Em A1 e 

B1, neutrófilos foram estimulados com PMA (10-7 mol/L) nos 5 minutos finais. Os receptores foram marcados 

com anticorpos específicos e a fluorescência de 10.000 células foi avaliada por citometria de fluxo. Resultados 

expressos como média  desvio padrão de cinco experimentos independentes com medidas em duplicata. Letras 

diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. Análise estatística: ANOVA seguida 

pelo teste de Tukey (p >0,05). 
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4.2.5.3. Expressão de CD282 (TLR-2) e CD284 (TLR4) 

 

 

Os ensaios descritos neste item foram realizados com o intuito de avaliar se as 

substâncias naturais alterariam os níveis de expressão dos receptores TLR-2 e 4 (toll-like 

receptors) na membrana dos neutrófilos, uma vez que essa alteração poderia auxiliar na 

compreensão do efeito inibitório do EEBBd na atividade microbicida dos PMNs frente a 

levedura de C. albicans conforme o item 4.2.6. 

Conforme pode ser observado na Figura 4.19 as células não tratadas (controle 

positivo) apresentam uma maior expressão TLR-2 (88,93 ± 6,3%) do que TLR-4 (81,07 ± 

3,7%), em relação da porcentagem de células. Contudo, os valores de mediana de intensidade 

de fluorescência (MIF) foram baixos e não se divergiram entre ambos os receptores, sendo 

este resultado condizente com dados da literatura, na qual é descrito que neutrófilos e outros 

granulócitos expressam TLRs de modo moderado (Sabroe et al., 2002; Netea et al., 2008). 

Por outro lado, quando as células foram tratadas com extrato da Baccharis (10 e 50 

g/mL) não foi observado nenhuma alteração na expressão do TLR-2 ou TLR-4, não 

apresentando diferenças nos valores de células marcadas e de MIF para os receptores entre o 

extrato e o solvente (Figura 4.19 A1, B1).  

Em contrapartida, o ácido cafeico, por sua vez, promoveu um decréscimo na expressão 

de TLR-2, e não de TLR-4. Embora este descréscimo sobre o TLR-2 foi significativo apenas 

nos percentuais de células marcadas para esse receptor, em relação ao controle positivo 

(DMSO: 88,93 ± 6,3%), observou-se que esse efeito não foi dependente da concentração do 

composto, apresentando valores iguais à 79,80 ± 5,89% e 77,12 ± 3,76%, respectivamente à 

cada concentração (Figura 4.19 A2, B2). Vale ressaltar, que esse descréscimo na expressão 

de TLR-2 não foi expressivo biologicamente, tendo apenas 12,7 ± 2,3% de redução na 

máxima concentração empregada do fenólico. 
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Figura 4.19: Ácido cafeico reduz a expressão de TLR-2 em neutrófilos humanos. Os neutrófilos (1x106/mL) 

foram tratados com EEBBd (A1, B1) ou com ácido cafeico (A2,B2) ou DMSO (0,1%; controle). Os receptores 

foram marcados com anticorpos específicos e a fluorescência de 10.000 células foi avaliada por citometria de 

fluxo. Resultados expressos como média  desvio padrão de seis experimentos independentes com medidas em 

duplicata.. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. Análise estatística: 

ANOVA seguida pelo teste de Tukey (p >0,05).  
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4.2.6. Efeito do EEBBd e do ácido cafeico na fagocitose de zimosan por neutrófilos 

humanos 

 

  Durante uma inflamação, o recrutamento e ativação de neutrófilos podem ser 

considerados um ato de equilíbrio delicado. Uma vez atingindo o local de inflamação, essas 

células podem resolver as infecções por fagocitose, cujo processo é ativado de modo 

dependente de receptores, onde essa célula internaliza um patógeno ou partícula estranha 

geralmente marcada com opsoninas (Norfenfelt, Tapper 2011). 

 Dessa maneira, este ensaio visou determinar se o EEBBd e o ácido cafeico poderiam 

interferir em outra função efetora dos neutrófilos, isto é, na capacidade dessas células em 

reconhecer e fagocitar as partículas do estímulo (zimosan opsonizado e marcado com FITC – 

ZI-FITC). Assim, neste experimentou empregou-se as concentrações de 10 e 50µg/mL para 

EEBBd, e 36 e 90µg/mL  para o ácido cafeico. 

Os dados mostram que o ácido cafeico demonstra um efeito inibitório na fagocitose de 

maneira dependente da concentração. No entanto, o processo de fagocitose se mantem 

eficiente, apresentados valores de 86,7 e 82,0%, respectivamente para cada concentrada 

analisada (Figura 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: EEBBd reduz fortemente a fagocitose dos PMNs, enquanto o ácido cafeico pouco altera essa 

função. Neutrófilos (0,5 x106 células/mL) suspensos em Hanks com gelatina 0,1% foram pré-incubados com 

citocalasina D (CD: 500µM - controle negativo) ou  com solvente (DMSO 0,2% - controle positivo) ou ácido 

cafeico (36 e 90 µg/mL) ou extrato etanólico bruto de Baccharis dracunculifolia (EEBBd, 10 e 50µg/mL).  

Posteriormente, as células foram incubadas com zimosan e marcado com FITC (ZI-FITC,100µg/mL) e a  

fagocitose foi quantificada por citometria de fluxo Os valores percentuais de fagocitose (A) e de inibição da 

função (B)  estão expressos como media ± desvio. Porcentagens calculadas em relação com controle solvente 

(100% de fagocitose). Dados obtidos em quatro experimentos independentes realizados em duplicatas *Valores 

estatisticamente diferentes em relação ao controle positivo através do teste Dunnett (p < 0,05). 

A B 
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  Em contrapartida, nas concentrações testadas do extrato vegetal (10 e 50µg/mL) 

demonstraram interferência na capacidade de fagocitar as partículas de ZI-FITC, reduzindo 

essa função efetora dos neutrófilos a valores de 71,3 e 52,4%, respectivamente a cada 

concentração, nos remetendo a taxas de inibição iguais à à 28,7 e 47,63 %  (Figura 4.19).  

 

 

4.2.7. Efeito do EEBBd e do ácido cafeico sobre a atividade microbicida dos PMNs 

 

Após verificar que a interferência das amostras na capacidade dos neutrófilos em 

fagocitar partículas opsonizadas (zimosan opsonizado - Ziops), investigou se estas também 

interferiram na capacidade microbicida dos neutrófilos sobre a Candida albicans. 

Estudos prévios realizados no laboratório, verificou que o extrato etanólico bruto de 

Baccharis dracunculifolia reduziu a capacidade dos neutrófilos humanos em destruir a Candida 

albicans, apenas na concentração máxima empregada (50µg/mL) (Figura 4.21 A2). Além disso, 

até a concentração máxima do mesmo extrato e na ausência de células, não houve efeito direito 

sobre as leveduras deste fungo (Figura 4.21 A2). 

Contrapondo com este resultado, o ácido cafeico não interferiu na habilidade dessas 

células no killing, detendo valores percentuais de morte das leveduras semelhantes aos 

controles do ensaio (Figura 4.21 A2). Do mesmo modo, na ausência de neutrófilos, o 

fenólico também não possui efeito direto sobre a C. albicans, não observando diferenças nos 

valores de absorvância aos controles positivo (HBBS) e solvente (DMSO) (Figura 4.21 B2).   

Portanto, o ácido cafeico por si só não apresenta atividade fungicida nas concentrações 

testadas, e tampouco inibe a capacidade microbicida do neutrófilo frente ao fungo, indicando que 

o fenólico não é o metabólito secundário da Baccharis responsável pelo efeito observado nesta 

atividade celular com o extrato dessa espécie vegetal.  
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Figura 4.21: Apenas o EEBBd promove decréscimo na função de killing em neutrófilos  humanos. A: Avaliação 

da viabilidade de 0,6 x 106 ufc/mL de Candida albicans (ATCC 64548), analisada através do ensaio de redução do 

MTT, após incubação com diferentes amostras na presença e na ausência de neutrófilos humanos (1x106 células/mL). 

A viabilidade do fungo é considerada proporcional à leitura da absorvância em 545 nm. B: Porcentagem de morte de 

0,6 x 106 ufc/mL de Candida albicans (ATCC 64548) após incubação com neutrófilos humanos previamente 

incubados com diferentes amostras. A porcentagem de morte da levedura foi calculada em relação ao controle positivo 

(100% de viabilidade). Resultados expressos como média ± desvio padrão de cinco experimentos realizados em 

duplicata. *amostras estatisticamente diferentes em relação aos controles HBBS e DMSO 0,1% com análise ANOVA 

seguido de teste Dunnett's Multiple Comparison (p < 0,05). Os dados expressos nos gráficos A2 e B2 foram obtidos 

por Figueiredo-Rinhel (dados ainda não publicados). 

A2 B2 

B1 A1 
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  Em 2013, Figueiredo-Rinhel e colaboradores, observaram que extratos etanólicos 

bruto de folhas da Baccharis dracucunlifolia, coletadas num período de 12 meses 

(Agosto/2006 à Julho/2007), apresentavam perfis distintos inibitórios sobre a atividade 

biológica que envolvem a geração de ânion superóxido e ERO totais  por neutrófilos humanos 

estimulados com zimosan opsonizado (ZIops) e medidos por ensaios de quimioluminescência 

dependente de lucigenina e luminol. Dentre essas 12 amostras de extrato, a do mês Maio/2007 

foi a que deteve a maior habilidade inibitória nos ensaios de QLluc e QLlum. Este efeito 

biológico demonstra uma correlação positiva com as altas concentrações de ácido cafeico 

neste extrato de Maio/2007, cujo pico de produção deste composto está situado nos meses de 

Maio-Junho/2007. Além disso, aquele mesmo efeito observado também é justificado pelo fato 

do extrato de Maio/2007 deter maiores taxas proporcionais de ácido cafeico em relação a 

compostos fenólicos totais; ou a flavonoides totais ou a compostos isolados da planta (ácido 

p-cumárico, aromadendrina-4'-metil éter (AME), isosakuranetina, Artepillin C).  

  Diante desses resultados, os autores concluiram que a (i) sazonalidade influencia na 

quantidade dos constituintes da planta, bem como afeta nas atividades biológicas 

desempenhadas pelos extratos obtidos em meses do ano. Além disso, o fato do extrato 

Maio/2007 demonstrar maior atividade antioxidante e por deter uma elevada taxa 

proporcional de ácido cafeico em relação a de outros compostos isolados, (ii) acredita-se que 

essa taxa possa ser empregado com um marcador químico da atividade inibitória da  

Baccharis sobre metabolismo oxidativo dos neutrófilos. 

  Para continuar a investigação do potencial immunomodulatório do extrato etanólico bruto 

da Baccharis dracunculifolia (EEBBd Maio/2007) e do ácido cafeico, este trabalho propôs 

avaliar como esses produtos naturais influenciam sobre funções efetoras dos neutrófilos e  dar o 

início no entendimento dos seus mecanismos de ação. Para tanto, o trabalho analisou (a) a 

citotoxidade destas substâncias sobre os neutrófilos humanos; (b) a influência sobre funções 

efetoras dos PMNs, como fagocitose e killing de patógenos; (c) habilidade scavanger do radical 

livre do DPPH e das espécies reativas HOCl e H2O; (d) o papel do composto fenólico na 

inibição da atividade da mieloperoxidase isolada de PMNs, (e) a modulação do burst 

oxidativo desencadeado por estímulo independente e dependente de receptores Fce/ou CR 

(receptor de complemento); (f) e a influência no nível de expressão de receptores de 

membrana: CD16, CD32, CD11b/CD18, TLR-2 e TLR-4.  
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Primeiramente, para verificar se o efeito inibitório, observado pelo extrato e o ácido 

cafeico sobre o metabolismo oxidativo, somente envolve uma atividade scavenger das 

espécies reativas de oxigeno e/ou inibição de enzimas chaves na produção dessas, empregou-

se metodologias in vitro livres de células e in silico. 

Neste trabalho, quatro fenilpropanóides (ácido t-cinâmico, ácido p-cumárico, ácido 

ferúlico e ácido cafeico) foram avaliados in vitro a habilidade de sequestrar o radical livre da 

estrutura estável do DPPH. Os resultados apontaram que o ácido cafeico e o ácido ferúlico 

detiveram uma expressiva capacidade de reduzir o DPPH, podendo observar este efeito mais 

acentuado pelo ácido cafeico (Figura 4.1), corroborando com dados descritos na literatura 

(Karamac et al., 2005; Khanduja et al., 2006; Wu et al., 2007). Esses dados nos indicam que o 

número de hidroxilas livres e suas posições em meta (m-) e para (p-) no grupo catecol são 

essenciais na eficácia destas moléculas frente ao sequestro (ou efeito scavenger) de radicais 

livres (Franck et al., 2013), o que justifica o ácido cafeico apresentar maior atividade, por 

deter uma hidroxila a mais no anel aromático, quando comparada a estrutura do ácido ferúlico 

e dos demais compostos analisados. 

Diante deste resultado, diferentes concentrações do ácido cafeico foram empregadas o 

que permitiu o cálculo do CI50 
DPPH

, sendo igual a 5,87 ± 0,15 g/mL e tendo uma redução do 

radical livre do DPPH de 78% na máxima concentração utilizada (14,4g/mL) (Figura 4.2 e 

Tabela 4.1). Este resultado concorda com aquele ao obtido por Gülçin (2006). Além disso, o 

composto fenilpropanóide demonstrou uma atividade scavenger cerca de oito vezes maior do 

aquela do extrato EEBBd, que apresentou um valor de CI50
DPPH 

 igual a 49,16 ± 1,84 g/mL 

(Figueiredo., 2010), indicando que o ácido cafeico seja um bom marcador scavenger do 

extrato. 

Em continuidade a essa atividade e para relacionar o papel scavenger das amostras 

(EEBBd e ácido cafeico), no contexto do burst oxidativo promovido pelas células, verificou 

se as mesmas são capazes de sequestrar o peróxido de hidrogênio (H2O2; substrato de 

mieloperoxidase - MPO) e também o ácido hipocloroso (HOCl, um dos produtos formados 

pela MPO).  

Os dados obtidos apontam que, novamente o ácido cafeico deteve um maior efeito 

scavenger do HOCl (CI50
HOCL

: 1,5 ± 0,22 g/mL), sendo 2,5 vezes maior aquele  obtido com 

o EEBBd (CI50
HOCL

: 4,0 ± 0,10 g/mL) (Figura 4.3 e Tabela 4.2). Do mesmo modo, o 

fenólico foi mais eficaz em sequestrar H2O2, sendo 18 vezes maior nessa habilidade scavenger 

(CI50
H2O2

: 0,072 ± 0,008 g/mL) que a do EEBBd (CI50 
H2O2

: 1,30 ± 0,12 g/mL) (Figura 4.4 
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e Tabela 4.3). Esta capacidade de sequestrar o substrato da MPO, também foi observado por 

nos trabalhos da literatura Sroka & Cisowski (2003) e Nakajima et al. (2009), cujo último 

trabalho empregou-se um sistema com células e sonda fluorescente, onde o ácido cafeico 

deteve uma atividade scavenger de H2O2 , resultando numa faixa de CI50 
H2O2 

igual  à 0.22 - 

0.36 M, cujo valor é bem próximo ao obtido neste trabalho CI50 
H2O2 

 0.4 ± 0.05M (Tabela 

4.3). 

Vale ressaltar que Gülçin (2006) demonstrou em um sistema livre de células, que o 

ácido cafeico (10 g/mL) também possui 61,9% de atividade scavenger do ânion superóxido 

(O2
●‾

), cuja espécie reativa é produto gerado pelo complexo enzimático NADPH oxidase em 

neutrófilos ativados e, está relacionado em vários processos patofisiológicos, devido à sua 

transformação em mais espécies reativas, tais como, radicais hidroxil (
●
OH), que são 

responsáveis em iniciarem a peroxidação lipídica (Wickens, 2001) acarretando em danos 

teciduais.  

Além disso, trabalhos recentes também demonstraram que o grupo fenólico, presente 

no ácido cafeico, possui in vitro um efeito quelante (ou quenching) do oxigênio singleto (
1
O2) 

(Asano, Iwahashi, 2014), sendo este efeito mais acentuado quando o composto é dissolvido 

em condição básica (pH 10–12), devido a formação do ânion fenolato (na estrutura do 

composto), que favorece a transferência de elétrons para o oxigênio singleto (Ohara et al., 

2012). Portanto, o conjunto destes resultados e com os dados já descritos na literatura, nos 

confirmam que o ácido cafeico é ótimo marcador químico do EEBBd  na atividade scavanger  

de espécies reativas de oxigênio e radicais livres, as quais estão envolvidas no contexto do 

metabolismo oxidativo de neutrófilos. 

Uma vez demonstrou-se a habilidade antioxidante do ácido cafeico tanto sobre o 

substrato (H2O2) quanto sobre o produto (HOCl) da enzima MPO, passou-se investigar se o 

fenólico interferiria na atividade enzimática da mesma. 

Como os produtos oxidantes derivados da MPO contribuem para o dano tecidual, na 

iniciação e propagação de doenças inflamatórias crônicas e agudas, que envolvem a 

participação dos neutrófilos, o desenvolvimento de estratégias terapêuticas destinadas a 

inibição eficiente da MPO deve-se considerar em diferentes níveis: (a) bloqueio do sítio ativo 

da enzima; (b) alteração do ciclo de geração de compostos clorados; (c) inibição irreversível 

pelo uso de inibidores oxidados e (d) aplicação de captadores/sequestradores de HOCl para 

prevenção da iniciação e propagação das respostas inflamatórias (Malle et al., 2007). 
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Nesse contexto, a administração de substâncias fenólicas, conhecidas como captadoras 

de radicais livres têm sido adotada como uma das estratégias terapêuticas na modulação de 

doenças inflamatórias (Middleton Junior; Kandaswami, Theoharides, 2000; Kabeya, 2006).  

Diante do conjunto dessas informações e dos resultados até o momento discutidos, o 

composto fenólico (ácido cafeico) também exibiu um potencial inibitório da atividade 

enzimática da mieloperoxidase (Figura 4.5), o que concordou com os resultados descritos por 

por Kato et al. (2003), Mehrotra et al. (2011) e Franck et al. (2013). Além disso o ácido 

cafeico exibiu um valor de CI50
QL MPO

 igual a 0,056 ± 0,003 g/mL, apontando um efeito 

inibitório de 5,6 vezes maior ao obtido pelo EEBBd (0,316 ± 0,054 g/mL).  

É importante ressaltar, que os trabalhos da literatura citados, bem como este trabalho, 

utilizam em seus ensaios in vitro o peróxido de hidrogênio e/ou íon cloreto (em soluções 

tampões), o que não nos permite concluir se há realmente uma inibição enzimática ou se o 

efeito é devido da habilidade do composto em captar o peróxido de hidrogênio e/ou o ácido 

hipocloroso. A dificuldade em esclarecer este mecanismo, é que até o momento que não há 

relato na literatura demonstrando como ocorrer a inibição da mieloperoxidase pelo composto 

fenólico aqui estudado.  

Diante dessa consideração, com o intuito de compreender o(s) possível(is) 

mecanismo(s) de ação, principalmente,  do ácido cafeico no efeito inibitório nos ensaios in 

vitro, anteriormente discutidos, e sabendo-se que não há dados de modelagem molecular na 

literatura científica para elucidar este aspecto, utilizou-se neste trabalho a análise 

computacional por docking, visando elencar os tipos e locais de interações que o fenólico 

possa estabelecer com enzima. 

Os resultados obtidos, nessa análise in silico, revelaram que o ácido cafeico 

demonstrou potenciais modos de interações com o sítio ativo da MPO, sendo estes através de: 

(i) ligações de hidrogênio com His-95 e Arg-239; (ii) ligações de hidrogênio simultâneas com 

Gln-91, His-95 e Arg-239  e (iii) interação direta da porção carboxílica com o ferro do grupo 

heme. (Figuras 4.7 A-E). Essas ligações de hidrogênio foram estabelecidas pelas hidroxilas 

do anel aromático e acontecem profundamente no sítio catalítico da MPO, de modo a obstruir 

a entrada deste local. Observou-se também o empilhamento do anel da substância fenólica 

com um dos anéis do grupo heme da enzima. Além disso, foi visto outro modo de interação, a 

qual é descrita como lateral e situada mais para fora do sítio ativo, tendo como resíduos alvos 

dessa interação as Arg-333 e Arg-424. É importante ressaltar, que nesse último modo de 



Discussão   110 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

interação também revelou a obstrução da entrada do sítio ativo da enzima (Figuras 4.7 

F,G,J). 

Nessa perspectiva, presume-se que a inibição da enzima mieloperoxidase pela 

substância fenólica, observada no ensaio in vitro, possa estar ocorrendo pelos seguintes 

motivos: 

i.  Na obstrução do sítio ativo através interação com os resíduos de aminoácidos His-

95 e Arg-239, essenciais na clivagem do H2O2 e na geração do intermediário instável 

(composto I), respectivamente, o qual é um dos responsáveis pela oxidação do luminol no 

sistema MPO-H2O2-luminol. Assim, presume-se que houve a redução na formação do 

composto I que, por consequência, decresce a oxidação do luminol e, por sua vez, diminuiu a 

emissão de fótons oriundos do produto formado dessa oxidação (reveja a Figura 3.6). 

ii. E na habilidade do ácido cafeico em sequestrar o substrato (H2O2) da enzima, cujo 

efeito também pode estar contribuindo na redução na formação do composto I, somando ao 

efeito redutor de fótons emitidos, conforme anteriormente descrito. 

 

Além disso, este presente trabalho propôs investigar se a inibição da MPO pelo 

EEBBd Maio/07, observado no ensaio in vitro, haveria alguma rrelação direta com o ácido 

cafeico ou com outros compostos derivados do ácido cinâmico, como: trans-cinâmico, para-

cumárico e ferúlico.  

Os resultados da análise in silico, por docking, revelaram que os todos os ácidos 

investigados demonstraram os mesmos modos de interação, observados com o ácido cafeico, 

isto é, os modos de interações que envolvem: (a) a porção carboxílica interagir diretamente 

com átomo de ferro do heme, (b) o empilhamento dos anéis e (c) a interação lateral com os 

resíduos Arg-333 e Arg-424, situados mais distante do sítio ativo (dados não mostrados). 

Entretanto, pelo fato destas substâncias diferirem apenas pelo número ou substituição de 

hidroxilas no anel aromático, as diferenças nos modos de interação entre os ácidos são aquelas 

que envolvem as ligações de hidrogênio estabelecidas entre os resíduos do sítio ativo da 

enzima: Gln-91, His-95 e Arg-239.  

Nessa perspectiva, considerando todos os resultados obtidos, e adotando como quesito 

de análise a somatória do número de ligações de hidrogênio distintas entre si, que foram 

estabelecidas pelas hidroxilas e os resíduos do sítio ativo, presume-se que a ordem de 

afinidade das substâncias testadas com a MPO na análise in silico seja: ácido cafeico > 
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ferúlico = para-cumárico > trans-cinâmico. Isto por que esses ácidos foram capazes de 

estabelecer, respectivamente, 5, 3, 3 e 0 ligações de hidrogênio com os resíduos do sítio. 

Os dados experimentais in silico até aqui discutidos sugerem, que o efeito inibitório in 

vitro da enzima MPO pelo extrato vegetal (EEBBd) pode ser atribuído pela atuação do ácido 

cafeico sobre a enzima, cujo composto foi capaz de bloquear o sítio ativo da enzima 

estabelecendo várias ligações de hidrogênios com os resíduos de aminoácidos deste local. Da 

mesma maneira, acredita-se também que os demais compostos fenólicos (principalmente, 

ferúlico e cumárico) também detenham uma parcela de contribuição na inibição da enzima 

pelo extrato, pois apresentaram os mesmos modos de interações do ácido cafeico com enzima, 

divergindo entre si no número e na simultaneidade de ligações de hidrogênio estabelecida 

com o sítio ativo em único modo de interação. Além do mais, presume-se que o ácido cafeico 

consiga se manter dentro do sítio ativo por mais tempo que os demais ácidos, devido ao maior 

número de ligações de hidrogênio estabelecido por este composto. Porém, para validação 

desta última hipótese é necessário dados de dinâmica molecular in silico.  

Ampliando o horizonte desta discussão e seguindo a lógica observada, uma substância 

que teria potencial em deter uma maior afinidade pela enzima, do que o ácido cafeico, seria 

um derivado do ácido cinâmico contendo 03 hidroxilas no anel aromático, pois as ligações de 

hidrogênio com os resíduos Gln-91, His-95 e Arg-239 seriam estabelecidas de forma 

simultâneas num único modo de interação. Essa situação foi observada durante a validação do 

método, quando se empregou o ácido gálico (Figura 4.28 C-E, Apêndice 1). Entretanto, este 

composto trata-se de um derivado de ácido benzoico e não de um ácido cinâmico. 

Além disso, por mais que o inibidor empregado no ensaio in vitro o ABAH (o 

hidrazida do ácido 4-aminobenzoico) estabeleça apenas uma ligação de hidrogênio a menos 

que o ácido cafeico, acredita-se que a afinidade daquele inibidor seja maior do que a de todos 

os ácidos, devido a semelhança com o inibidor SHA (empregado na validação do docking), o 

que é suportado pelo valor de energia de interação predita pelo docking: -7.9 kcal/mol para 

ABAH; -8.2 kcal/mol para SHA e cerca de -6.5 kcal/mol para todos os modos de interação 

dos ácidos investigados.   

Vale ressaltar que uma limitação deste método de análise in silico, se deve ao fato de 

que não foram encontradas na literatura moléculas para serem utilizadas como controle 

negativo. Dessa forma, na ausência deste controle não é possível estabelecer um limite 

mínimo de interações moleculares abaixo da qual não seria experimentalmente observada na 
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complexação entre o ligante e a enzima MPO. Entretanto, essa limitação não anula os 

resultados alcançados na etapa de validação do método empregado neste trabalho. 

Em suma, o conjunto dos resultados obtidos na análise in vitro e in silico concordam 

com trabalhos da literatura, demonstrando que moléculas de baixo peso molecular podem 

interagir com o sítio ativo da MPO (Shiba et al., 2008, Franck et al., 2013) e que, a presença 

de grupos hidroxila no anel aromático é uma característica estrutural importante para a 

inibição da atividade de peroxidases (Kabeya et al., 2007). 

 

Finalizados os ensaios in vitro na ausência de células, passou-se investigar se as 

amostras poderiam prolongar o efeito antioxidante em nível celular, utilizando como modelo 

os neutrófilos humanos (ou PMNs) isolados do sangue periférico. 

Inicialmente, antes de avaliar o efeito do extrato da Baccharis e do seu metabólito 

secundário (ácido cafeico) sobre as funções efetoras dos neutrófilos, foi necessário verificar se 

as amostras aqui estudadas exerciam efeitos citotóxicos sobre as células em questão, uma vez 

que a redução da viabilidade celular comprometeria a interpretação dos resultados dos ensaios 

funcionais. Os ensaios de toxicidade celular apontaram que o EEBBd demonstrou um certo 

grau citotóxico sobre as células, quando se empregou altas concentrações do extrato (100 à 

200 g/mL), visto que observou-se diferenças estatisticamente significativas na viabilidade e 

na quantidade de LDH liberada nessas células, tratadas com o extrato, quando comparadas aos 

controles. Contudo é importante ressaltar, que essa amostra não demonstrou ser extremamente 

tóxica, pois a mesma não foi capaz de reduzir drasticamente os percentuais de viabilidade 

celular (cerca de 87%) e não promoveu uma alta taxa de liberação da LDH, a qual não 

excedeu valores de 20%. Em suma, neste trabalho delimitou-se o valor de 50 μg/mL como 

concentração máxima do extrato a ser utilizada nos próximos ensaios, uma vez que nessa 

concentração não se observou alterações na viabilidade dos PMNs, concordando com os 

dados obtidos por Figueiredo (2010). (Tabela 4.4) 

Por outro lado, em todas as concentrações do ácido cafeico (27 até 90 μg/mL) 

empregadas nesse mesmo ensaio, não se observou nenhum efeito tóxico sobre as mesmas 

células, pois os valores dos parâmetros de viabilidade listados não se diferenciaram entre as 

concentrações do fenólico e aos controles do ensaio. Do mesmo modo, a concentração 

máxima do ácido cafeico para os posteriores ensaios foi delimitada em 90 μg/mL (≈ 500 μM). 

(Tabela 4.5) 
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  Portanto, o conjunto desses últimos resultados nos permite afirmar com segurança, que 

o efeito modulatório das substâncias sobre as funções efetoras de neutrófilos humanos não é 

mediada pela toxicidade direta das amostras sobre as células.  

   

  Mediante as respostas imunes aos antígenos estranhos, infecções e lesões teciduais 

observa-se que uma produção constante, em nosso organismo, de complexos imunes de 

antígenos-anticorpos (ICs). Esses complexos imunes (ICs) são transportados, através da 

ligação com os eritrócitos para o fígado e baço, onde serão eliminados na circulação. 

Entretanto, a formação não controlada de ICs e os defeitos nos mecanismos de clearence dos 

ICs, resultam na deposição desses mesmos em vasos e tecidos, que ativará o sistema 

complemento e promoverá o recrutamento de células inflamatórias (Jancar, Crespo, 2005; 

Mayadas, Tsokos, Tsuboi, 2009). Dentre essas células inflamatórias está incluso os 

neutrófilos, os quais no sítio de inflamação podem ser ativados mediante os receptores FcR e 

do complemento (CR), desencadeando algumas suas funções efetoras como: a fagocitose, 

desgranulação e geração de espécies reativas de oxigênio (ERO), as quais são produzidas 

principalmente pela ação das enzimas NADPHoxidase e da mieloperoxidase (MPO). 

  Embora os neutrófilos desempenham um papel fundamental na defesa do hospedeiro, 

essas células também detém uma parcela de participação nas respostas inflamatórias crônicas. 

Nesse sentido, diversos trabalhos do nosso e de outros laboratórios têm investigado a 

habilidade de produtos naturais (extrato de plantas, própolis) e de compostos sintéticos sobre 

a modulação/inibição do metabolismo oxidativo de neutrófilos, desencadeado por ICs e outros 

estímulos (Krol et al., 1996; Simões et al., 2004; Andrade et al., 2013;  Franck et al., 2013;  

Figueiredo-Rinhel et al., 2013;  Kabeya et al., 2013a,b; Santos et al., 2014). Essa investigação 

só tem sentido se as amostras analisadas não absorverem a luz na mesma faixa de 

comprimento de onda de emissão das sondas quimioluminescentes. Esta análise foi feita, e os 

resultados apresentados na Figura 4.12 demonstram que o EEBBd e o ácido não exercem 

efeito sobre as sondas. 

Dando continuidade a esses estudos, realizou-se uma investigação para avaliar se 

haveria diferenças na quantidade de ERO produzidas pelas células ativadas por estímulos 

solúvel (PMA) e insolúvel (ICs), empregadas nos ensaios de metabolismo oxidativo. Os 

dados apontaram que o PMA foi o estímulo que mais induziu a produção, tanto de ERO 

totais, quanto do ânion superóxido, seguindo pelo o imunocomplexo opsonizado (IC-SHN) e 

por fim, pelo imunocomplexo não-opsonizado (IC). (Figura 4.13 A, B). 
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Posteriormente a essa análise, também se realizou uma investigação preliminar no 

metabolismo oxidativo, na qual averigou se haveria diferenças na quantidade de ERO 

produzidas pelas células ativadas por estímulo solúvel (PMA, independente de receptor) e 

insolúvel (ICs, dependente de receptor). Assim, os dados apontaram que o PMA foi estímulo 

que mais induziu a produção tanto de ERO totais quanto do ânion superóxido. Na mesma 

análise sobre ambas as produções, o imunocomplexo opsonizado (IC-SHN) foi o estímulo 

subsequente ao PM, seguido por final, pelo imunocomplexo não-opsonizado (IC). (Figura 

4.13 A, B). 

Após análise criteriosa das possíveis interferências (efeito citotóxico e quenching), 

bem como compreender os perfis de produção de ERO nos ensaios de QL, investigou se 

haveria uma correlação positiva entre a concentração das substâncias naturais aqui estudadas 

e a quantidade de ERO produzidas pelos diferentes estímulos.  

Primeiramente, avaliou-se o burst respiratório das células mediado por um estímulo 

independente de receptor (PMA). Os dados obtidos apontaram que o fenólico deteve a 

habilidade dependente de concentração em modular aquela função biológica das células 

mensurada nos ensaios de QL com as sondas luminol e lucigenina (Figura 4.14 C,D). Este 

efeito dependente de concentração, observado pelo ácido cafeico demonstra ser condizente 

aos dos estudos de Krol et al., 1996 e Franck et al., 2013. 

Além disso, verificou-se que o ácido cafeico foi mais efetivo do que o EEBBd na 

habilidade de capturar e eliminar tanto, o ânion superóxido quanto as ERO totais, resultantes 

da estimulação com PMA  (ver os valores de CI50 com PMA; Figura 4.17 e tabela 4.6). A 

explicação para estes efeitos podem ser baseada nos seguintes relatos da literatura: 

i. Já é descrito que a composição química das espécies do gênero Baccharis é 

caracterizada pela presença de triterpenos, diterpenos, e de substâncias fenólicas, como 

flavonoides e derivados do ácido cinâmico (Bohlmann et al., 1981; Sforcin et al., 2012). Estes 

diversos compostos possivelmente podem estar interagindo entre si e atuando de forma 

sinérgica ou antagônica, potencializando ou reduzindo a atividade antioxidante de um 

determinado composto. Além disso, embora os compostos fenólicos sejam conhecidos pela 

acentuada atividade antioxidante, tais moléculas podem ser convertidas em agentes pro-

oxidantes em determinadas condições como: a concentração do composto, solubilidade, pH 

do meio e potencial de redução de metais (Fukumoto, Mazza, 2000; Sakihama, et al., 2002). 

Desse modo, a habilidade do EEBBd em sequestrar as espécies reativas no meio reacional 
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envolve uma somatória de efeitos anti e pró-oxidante das inúmeras substâncias que o 

compõem . 

Assim, o efeito sobressalente do composto fenólico, na sua forma isolada, deve-se a 

sua potente habilidade in vitro de sequestrar as principais espécies reativas produzidas pelos 

PMNs, como: HOCl e H2O2 (Figuras 4.3 e 4.4) e O2
●-

 (conforme relatado por Gülçin, 2006). 

ii.  A ativação de neutrófilos com PMA é capaz de induzir nessas células uma 

exaustiva desgranulação dos grânulos gelatinase, seguida por uma moderada liberação de 

grânulos específicos e por fim, baixas taxas de exocitose de grânulos azurofílicos, cujo 

marcador deste último subconjunto de grânulos é a mieloperoxidase (Faurschou et al., 2002; 

Kjeldsen et al., 1992). Diante dessa consideração, o conjunto de alguns fatores como: a baixa 

taxa de liberação de mieloperoxidase induzida pelo PMA, a ação inibitória da enzima e 

atividade scavenger das espécies reativas (H2O2, HOCl, O2
●-

)  pode explicar, pelo menos em 

parte, a redução promovida pelo ácido cafeico na QLlum desencadeada pelo PMA. 

iii.  A estimulação de neutrófilos com PMA – um mimético estrutural do diacilglicerol 

(DAG) – promove ativação da fosfolipase D (Hu et al., 2011) e de isoformas das proteínas 

kinases C (PKC – Blumberg, 1988; Way et al., 2000), sendo que, uma vez ativada essa última 

enzima é capaz de induzir uma cascata de sinalização de MAPkinase  (Seger, Krebs, 1995), 

culminando em algumas funções biológicas dos PMNs como: a ativação da NADPHoxidase  

e a formação de NETs (Dekker et al., 2000; Fuchs, 2007; Brinkmann, 2004; Hakkim et al., 

2011; Branzk et al., 2014). Além disso, devido à sua natureza parcialmente lipofílica, 

presume-se que os ácidos fenólicos atravessam a membrana da célula por difusão passiva na 

sua forma não dissociada, perturbando a estrutura da membrana celular e, possivelmente, 

acidificando o citoplasma e fazendo com que haja a desnaturação de proteínas (Campos et al., 

2009; Ota et al., 2011; Žilius et al., 2013). 

Tendo como verdade o conjunto dessas informações, acredita-se que a acentuada 

inibição das ERO totais pelo ácido cafeico nos ensaios de QLlum com PMA (CI50 = 0,258 ± 

0,09 μg/mL) possa estar relacionada pelo conjunto de efeitos inibitórios do fenólico com as 

enzimas MPO (Figuras 4.5 e 4.7) e a PKC, cuja última enzima o ácido cafeico também é 

capaz de inibir sua atividade (CI50
PKC

: 95ou ≈17,1g/mL), conforme os ensaios descritos 

por Nardini e colaboradores (2000). Por consequência, a inibição da PKC pelo fenólico pode 

interferir nos sinais posteriores à PKC, como o decréscimo na fosforilação e translocação da 

p47
phox

, uma importante subunidade da NADPHoxidase. Desse modo, é presumível apontar 

um efeito indireto do ácido cafeico na organização dos componentes proteicos do complexo 
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NADPHoxidase, o que afetaria a sua formação. Também já se conhece que essa substância 

fenólica pouco inibe (27.4%) a atividade deste complexo enzimático (Hyogo et al., 2010). 

Os resultados da avaliação do burst respiratório dos PMNs por estímulos dependentes 

de receptores (ICs) e expressos em valores de CI50 da quimioluminescência, mostraram que o 

efeito inibitório de ambas as amostras nesta atividade biológica foi mais acentuado sobre os 

neutrófilos estimulados via FcR (CD32/CD16) quando comparados as células estimuladas 

via  FcR + CR3 (Figura 4.17 e Tabela 4.6). 

 O aumento da concentração das amostras e dos valores de CI50, sobre a função 

biológica ativada pelo IC-SHN é justificável pelo fato de que a ativação conjunta FcR + CR3 

foi capaz de promover um aumento significativo na produção de ERO do que somente a 

ativação por FcR (Figura 4.13). Essa diferença de produção já era esperada, pois a mesma 

está relacionada com a cooperação entre os receptores CD16 e CD32, que aumenta a 

capacidade dos neutrófilos em produzir ERO e é reduzida drasticamente quando o receptor 

CD16 é inibido (Crockett-Torabi; Fantone, 1990). Além do mais, o receptor de complemento 

(CR3) também atua conjuntamente com o receptor CD16 no reconhecimento e fagocitose de 

imunocomplexos (ICs), bem como na ativação da produção de ERO (Zhou et al., 1992; 

Krauss et al., 1994; Vossebeld et al., 1997). 

Em última análise comparativa, verificou-se que as duas substâncias estudadas 

detiveram uma maior eficiência em modular o metabolismo oxidativo dos PMNs 

desencadeado por um agente solúvel (PMA), quando comparado a mesma habilidade frente 

aos estímulos dependente de receptor(es) (IC:IgG-OVA/ IC:IgG-OVA-SHN). Assim, 

concluiu-se que não houve uma relação entre a concentração das amostras e na redução de 

ERO no meio, gerados pelos diferentes estímulos (Figuras 4.13 e 4.17, Tabela 4.6). 

Além do mais, sabe-se que apenas a ativação dos receptores FcR e CD11b/CD18 

desencadeia tanto o metabolismo oxidativo quanto a fagocitose em neutrófilos, enquanto o 

estímulo solúvel PMA desencadeia a produção de ERO, mas não a fagocitose. Dessa maneira, 

acredita-se que o baixo efeito inibitório sobre o metabolismo oxidativo promovido pelos 

estímulos dependentes de receptores, deve-se ao fato de que uma considerável parcela do 

ácido cafeico esteja concentrado dentro das vesículas fagocíticas, cujo pH alcalino inicial da 

formação do fagossomo e a mudança para o pH neutro por vários períodos de tempo na fases 

tardias do fagossomo (Segal et al., 1981; Jankowski et al., 2002), possa estar limitando a ação 

antioxidante do fenólico, de modo que o pH fagossômico deva estar alterando a estrutura 

química do composto, presumindo-se intervenções na interação do ácido cafeico com a MPO 
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e, na redução do seu potencial scavenger dependente do pH do meio, já elucidado nos estudos 

de Amorati et al. (2006), Asano & Iwahashi (2014) e Ohara et al. (2012). Nestes trabalhos, os 

autores descrevem que a atividade antioxidante de compostos fenólicos é substancialmente 

aumentada em um meio alcalino. 

Diante desse conjunto de resultados, para investigar e justificar os valores de CI50 mais 

elevados nos ensaios de QL, onde foram empregados os estímulos dependentes de receptores 

(IC e IC-SHN), analisou se as amostras estariam regulando o nível de expressão dos 

receptores CD16, CD32 e CD11b/CD18, cuja regulação por sua vez estariam modulando a 

produção de ERO nas células. Contudo, os resultados obtidos demonstraram que ambas as 

amostras não alteraram os níveis de expressão dos receptores de membrana em questão 

(Figura 4.18). 

Portanto, diante destas informações e dos resultados obtidos, o ácido cafeico parece 

ser um bom marcador químico do EEBBd no contexto inibitório do metabolismo oxidativo de 

neutrófilos, sendo mais pronunciado a inibição desse fenólico quando essa função biológica é 

desencadeada por um estímulo solúvel. 

 Além disso, diante das moléculas sinalizadoras ativadas em cada estímulo, nota-se 

que a enzima PKC é a molécula em comum entre as vias de sinalização engatilhada pelos 

estímulos empregados neste trabalho. É dessa maneira, o efeito inibitório mais efetivo com o 

PMA permite pressupor que o composto fenólico parece não interferir de forma expressiva 

nas moléculas que antecedem a ativação da PKC, como Src, Syk, PLC e PI3K. Todavia, para 

confirmação dessa hipótese, ensaios adicionais são necessários para investigar se as 

substâncias aqui estudadas possuem inibição sobre as moléculas intracelulares envolvidas, nas 

distintas vias sinalização dos estímulos avaliados. 

 

Dentre as funções do neutrófilo na defesa do hospedeiro contra patógenos estão 

incluídas os seguintes processos: a migração para os tecidos, reconhecimento do patógeno, 

fagocitose, produção de ERO e desgranulação (Mócsai, 2013).  Uma vez promovida a 

migração dos neutrófilos do sangue para o sítio inflamatório, mediante à um gradiente de 

fatores quimiotáticos, esses leucócitos polimorfonucleares reconhecem e fagocitam o 

antígeno, seja ele de natureza infecciosa ou não. Desse modo, a habilidade dos neutrófilos de 

fagocitar partículas da parede celular da levedura Saccharomyces cerevisiae opsonizadas com 

soro humano normal (ZimosanOps), na presença das substâncias estudadas, foi avaliada in 

vitro por análise de citometria de fluxo. Os dados obtidos nessa etapa experimental mostraram 
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que o extrato vegetal promoveu uma inibição na capacidade fagocítica dos neutrófilos (28 à 

48%)   mais acentuada pela aquela promovida pelo ácido cafeico (13 à 18%), sendo ambas 

dependentes da concentração (Figura 4.20). Vale ressaltar que a função a função fagocítica 

na presença do composto fenólico foi preservada cerca de 82%. 

 Em conformidade aos resultados dos ensaios de fagocitose, observou-se que nas 

condições experimentais empregadas neste trabalho a aplicação de diferentes concentrações 

do ácido cafeico, diferentemente do EEBBd (em 50 g/ml), não reduziu a habilidade 

microbicida dos PMNs frente à levedura Candida albicans não opsonizada (Figura 4.21 – 

B1,B2). Além disso, esses resultados não sofreram interfererência de efeito tóxico direto das 

amostras sobre o fungo (Figura 4.21 – A1,A2). O efeito não fungicida do ácido cafeico já foi 

demonstrado por De Vita et al. (2014), onde observou que o ácido cafeico não altera no 

crescimento das células de C. albicans. 

Na busca de compreender a interferência observada do EEBBd sobre a habilidade 

microbicida dos PMNs, investigou se o extrato e seu metabólito secundário estariam alterando 

a expressão de TLR-2 e TLR-4, cujos receptores compreendem no grupo de receptores de 

reconhecimento padrão de fungos (Naglik, 2014; Netea et al.,2008) e, que são expressos nos 

neutrófilos humanos em quantidades baixas à moderadas, quando comparadas as 

monócitos/macrófagos (Sabroe et al., 2002; Hayashi, Means & Luster, 2003; Netea et al., 

2008). De modo surpreendente e contrariando as expectativas, o extrato vegetal demonstrou 

não alterar a expressão dos receptores TLR-2 e TLR-4, tanto nos valores de MIF quanto nos 

percentuais de células marcadas. (Figura 4.19 - A1, B1). Por outro lado, o ácido cafeico foi 

capaz de reduzir apenas o nível de expressão de TLR-2, e não de TLR-4, sendo este efeito 

observado somente nos percentuais de células marcadas (Figura 4.19 - A2, B2). Vale 

ressaltar que o descréscimo na expressão de TLR-2 não foi expressivo biologicamente. 

De maneira interessante e contrariando os resultados deste trabalho, dois estudos 

recentes demonstraram que a própolis e um dos seus constituintes, o ácido cafeico, elevaram a 

atividade fungida de monócitos humanos frente a Candida albicans. O conjunto dos dados 

desses dois trabalhos demonstra que a ação imunomudulatória observada por esses produtos 

naturais, deva ter o envolvimento do TLR-2 e TLR-4 no mecanismo daquela ação. Isto por 

que, embora as substâncias (própolis e o fenólico) apresentaram distintos perfis na modulação 

da expressão daqueles receptores, isto é, a primeira substância elevou o TLR-4 enquanto a 

segunda diminiu o TLR-2, os monócitos tratados com as amostras e com o bloqueio de TLR-2 

ou TLR-4, observou-se o descrécimo na habilidade microbicida e na produção de citocinas 
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(IL-10 e TNF-), respectivamente aos bloqueamento dos receptores. Dando indício que o 

ácido cafeico deva estar parcialmente envolvido na ação imunomoduladora da própolis sobre 

os monócitos (Búfalo et al.,2014; Búfalo, Sforcin, 2015). 

Além disso, o receptor de complemento do tipo 3 (CR3; CD11b/CD18) também 

caracterizado como um receptor de reconhecimento de padrões moleculares de fungos, como 

-glucanas e mananas expostas na parede celular da Candida albicans não opsonizadas 

(Ezekowitz et al., 1984; Linehan, Martínez-Pomares, Gordon, 2000, van Bruggen et al., 2009; 

Brown, 2011), tendo este reconhecimento de carboidratos mediado pelo sítio ‗lectina-like‘ do 

CR3 (Diamond et al., 1993; Thornton et al., 1996). Dessa maneira, o efeito interferente do 

EEBBd no ensaio microbicida também não pode ser atribuído a modulação na expressão do 

CR3, visto que tanto o extrato quanto ácido cafeico não alteraram os níveis de expressão deste 

receptor do complemento (Figura 4.18 A1,B1). 

Diante do conjunto de informações já expostas, sugere-se como possíveis explicações 

para o efeito não interferente do ácido cafeico sobre o killing do fungo pelos PMNs, as 

seguintes observações: 

i. Embora o ácido cafeico apresente uma excelente atividade sequestradora de espécies 

reativas de oxigênio, tais como H2O2, HOCl, O2
●-

, acredita-se que essa habilidade ocorre de 

maneira modulada, e não em sua totalidade. Além disso, sabe-se que o composto pouco 

interfere na atividade da NADPHoxidase (Hyogo et al., 2010), desse modo, a produção de 

ânion superóxido se mantém preservada, bem como, por dismutação do produto dessa enzima, 

também haverá a geração de peróxido de hidrogênio. Essa última espécie reativa, por sua vez, 

será o substrato alvo de outra enzima-chave do metabolismo oxidativo: a MPO. Apesar dos 

resultados deste trabalho demonstrarem que o fenólico é capaz de inibir a atividade dessa 

enzima-chave na sua forma pura, acredita-se que essa ação do ácido cafeico provavelmente 

não ocorra na mesma intensidade em neutrófilos ativados, pois a enzima é liberada tanto no 

interior do fagolisossomo quanto no meio extracelular. Assim, a ação inibitória deste 

composto demonstrar ser limitada nos fagolisossomos, nos auxiliando na compreensão da 

substância não inibir a atividade microbicida dos neutrófilos frente a Candida albicans. De 

modo geral, mesmo ocorrendo a ação scavenger pelo composto, presume-se que o 

metabolismo oxidativo destas células ainda estaria atuante, o que é crucial para eliminação do 

fungo. 

ii. Do mesmo modo, através da ativação os neutrófilos expressam óxido nítrico sintase 

induzível (iNOS), que produz óxido nítrico (NO●) por meio da reação de arginina e oxigênio. 



Discussão   120 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

O óxido nítrico, por sua vez, é altamente reativo e se transforma rapidamente em peroxinitrito 

(ONOO
–
) na presença do ânion superóxido (Miramón, Kasper, Hube, 2013). A produção 

dessas espécies reativas de nitrogênio (ERN) demonstra ser restringida na região intracelular 

do fagócito, uma vez que a iNOS é somente localizada intracelularmente, além da meia-vida 

curta das ERN (Fang, 2004). Portanto, acredita-se que as ERN também possui uma 

contribuição, em parte, na eliminação do fungo em fagócitos (Vazquez-Torres, Jones-Carson, 

Balish, 1996), pois elas podem promover um stress combinatório com as ERO. (Kaloriti et al., 

2012).  

iii. Outro mecanismo de eliminação da Candida albicans é a indução das NETs 

(neutrophil extracellular traps) (Urban et al., 2006), que são formadas durante um processo 

único de morte celular de neutrófilos, denominado NETosis. Neste processo, essas células 

liberam uma rede de fibrilas de cromatina revestidas com o conteúdo de neutrófilos, tais como 

as proteases de serina, peptídeos antimicrobianos (por exemplo, de calprotectina), e outros 

compostos microbicidas (Urban et al., 2009, Vorobjeva, Pinegin, 2014). No entanto, na 

literatura existem controvérsias sobre a indução das NETs por esse fungo, tendo autores que 

sustentam que ambas morfologias (levedura e filamentosa) são capazes de promover tal 

função biológica, enquanto outros apoiam que somente a forma filamentosa é hábil de induzir 

a mesma ação (Branzk et al., 2014). 

iv. Os PMNs também possuem mecanismos não-oxidativos no processo de killing, que 

estão relacionados à produção uma infinidade de peptídeos e proteínas que atuam de maneira 

direta ou indireta na eliminação de micróbios (Amulic et al., 2012). Dentre essas proteínas, a 

elastase de neutrófilos possui a capacidade de clivar fatores de virulência bacterianos e de 

proteínas da membrana externa (Amulic et al. 2012), sendo também essencial na proteção 

contra C. albicans (Reeves et al., 2002). A lactoferrina é outro exemplo de peptídeo 

antimicrobiano, abundante nos grânulos secundários de neutrófilos, cuja função é se ligar ao 

ferro. Contudo, sua ação sobre a Candida está relacionada na indução de apoptose nas células 

fúngicas mediante processo de efluxo de K
+
 (Andrés, Viejo-Díaz, Fierro, 2008). A 

calprotectina é uma proteína também presente no citoplasma de neutrófilos, cujo modo de 

ação é sequestrar cátions metálicos bivalentes, como magnésio (Mg
2+

) e zinco (Zn
2+

), que são 

micronutrientes essenciais para a Candida. (Miramóm, Kasper, Hube, 2013) 

Assim, estudos adicionais são necessários para esclarecer qual(is) o(s) mecanismo(s) 

de ação estão envolvidos no efeito interferente do extrato vegetal, bem como identificar 
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qual(is) o(s) seus metabólitos secundários responsáveis por promoverem tais ações 

interferente  sobre a função microbicida dos PMNs.  

Em conjunto, os resultados obtidos no presente estudo indicam que a ação inibitória 

parcial do metabolismo oxidativo de neutrófilos, observada pelo EEBBd, pode ser atribuída 

em parte pela atuação do ácido cafeico, que demonstrou inibir aquela função biológica. Essa 

consideração condiz ao trabalho de Figuereido-Rinhel e colaboradores (2013), no qual aponta 

o ácido cafeico como um marcador químico, dentre os metabólitos secundários da Baccharis, 

na ação antioxidante desempenhada pelo extrato vegetal sobre o burst respiratório.  

Além disso, este trabalho vem a acrescentar que, o papel antioxidante das amostras 

investigadas não está associado somente em nível de ação scavenger das espécies reativas de 

oxigênio, mas também na ação inibitória da mieloperoxidase, umas das principais e 

importantes enzimas responsáveis pelo metabolismo respiratório dos neutrófilos. Além de ser 

considerado um potente antioxidante, o fenólico investigado demonstrou não interferir em 

outras funções efetoras essênciais, como a fagocitose e o killing de patógenos. Do mesmo 

modo, a ação imunomoduladora do ácido cafeico não é medida por alterações na viabilidade 

celular ou nos níveis de expressão de receptores de membrana nas condições analisadas.  

Em suma, o conjunto de resultados obtido pode nos auxiliar no entendimento do 

mecanismo de ação destes compostos naturais sobre as funções efetoras de neutrófilos, e no 

desenvolvimento de novos fármacos candidatos à aplicação conjunta com os tratamentos 

empregados em doenças inflamatórias mediadas por neutrófilos. 
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O extrato etanólico bruto das folhas da Baccharis dracunculifolia (EEBBd) e o ácido 

cafeico inibiram de modo dependente de concentração o metabolismo oxidativo de neutrófilos 

humanos de indivíduos saudáveis, estimulados por agente solúvel (PMA) e particulados (IC e 

IC-SHN). Embora ambas amostras não exerçam alterações nos níveis de expressão dos 

receptores de membrana (FcRIIa, FcRIIIb e CR3), esse efeito inibitório foi mais 

pronunciado nas células estimuladas com o agente independente de receptor, do que com 

aqueles dependentes de receptores. 

 A ação inibitória mais eficaz do ácido cafeico no metabolismo oxidativo dessas células 

ocorreu mediante a atividade antioxidante, envolvendo a atuação sequestradora das espécies 

reativas oxidantes (H2O2, HOCl) e  inibição da atividade da enzima MPO.  Além disso, 

presume-se que o fenólico interfira na atividade da PKC, uma molécula sinalizadora central e 

comum entre as vias de sinalizações dos diferentes estímulos.  

 Nas condições experimentais empregadas, o ácido cafeico não alterou a viabilidade 

celular, inibiu fracamente a fagocitose e não exerceu alterações na habilidade microbicida dos 

neutrófilos frente a Candida albicans. Indicando que, o fenólico não é o metabólito 

secundário da Baccharis responsável pelos efeitos interferentes nessas funções observados 

nas células tratadas com o extrato vegetal. Assim, este fenólico demonstra exercer uma ação 

exclusiva na modulação do burst respiratório de neutrófilos, sem observar interferências em 

outras funções efetoras primordiais para resposta imune dessas células. 

 Assim, o ácido cafeico exerce uma ação imunomoduladora em neutrófilos humanos 

nos parâmetros avaliados e dependentes da concentração, sem efeitos citotóxicos. Sendo que 

este composto fenólico contribui efetivamente para ação inibitória do extrato da Baccharis 

sobre o metabolismo oxidativo de neutrófilos estimulados. 
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Apêndice 1 - Avaliação da interação entre o ácido cafeico e a MPO, por docking 

Validação da análise computacional 

 

  A enzima mieloperoxidase (MPO) humana é proteína altamente glicosilada, que detém 

uma massa molecular aproximada de 150kDa e, consiste num tetrâmero organizado na forma 

de um dímero de subunidades pesadas   (467 a.a., 57kDa) e leves  (112 a.a.,12kDa), cujo 

conjunto dessas subunidades proteicas é denominado de protômero pesado-leve. (Figura 

4.22) As subunidades pesadas estão unidas por ligações de dissulfeto ao longo de seu eixo 

(Andrews, Krinsky, 1981; Klebanoff, 2005; Malle et al., 2007). Além disso, carboidratos ricos 

em manoses e dois grupos hemes estão covalentemente ligados as subunidades pesadas 

(Harrison, Pablan, Schultz, 1997; Olsen, Little, 1984; Atkin, Andersen, Eyre, 1982).  

 

 

Figura 4.22: Visão geral da MPO humana. As cadeias pesadas representadas em vermelho e laranja, e as 

cadeias leves em azul e ciano. A proteína apresentada como superfície, sendo os carboidratos dispostos 

como esferas da mesma cor da cadeia a qual pertencem e, o grupo heme está representado como esferas 

verdes. (A) Face da proteína na qual há a cavidade de acesso ao sítio ativo; (B) Face inversa. (PBD ID 

1CXP). 

 

  Todos os dados estruturais disponíveis referem-se a  proteína da MPO madura (Fiedler 

et al., 2000; Blair-Johnson et al., 2001, Forbes et al., 2013) e a maioria dos estudos com 

inibidores de MPO foram realizados com estes dados. Dessa maneira, neste presente trabalho 

as estruturas proteicas PDB IDs 4C1M e 1CXP, serão usadas como as referências dos estados 

ligado e não-ligado da MPO, respectivamente. 

  O sítio catalítico encontra-se localizado na cavidade que contém o grupo heme 

(Figuras 4.23 A-C). Em 2013, Forbes e colaboradores, co-cristalizaram um inibidor 

reversível (HX1) revelando que as principais interações, que estabilizam o complexo MPO-

HX1, são ligações de hidrogênio com os resíduos His95, Gln91 e Arg239 da enzima, além de 

(A) (B) 
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uma interação mediada por água com a cadeia lateral de ácido propiônico e, também 

interações com o cofator heme através do empilhamento do anel aromático do ligante ao anel 

pirrol D da estrutura heme (Figura 2D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23: Sítio ativo da mieloperoxidase-MPO. (A) Visão geral, com a proteína representada em superfície 

cinza com os resíduos do sítio ativo em azul. O cofator heme está representado como esferas amarelas e o 

inibidor não-covalente HX1 como sticks verdes. (B) Visão lateral da cavidade do sítio ativo através de um 

―corte‖ na proteína. O grupo heme e o inibidor HX1 podem ser vistos dentro de uma cavidade, cujo volume se 

destaca em cinza mais escuro. A abertura da cavidade para o meio externo está na diagonal superior direta, onde 

pode ser vista a superfície da proteína em cinza mais claro. (C) Entrada do sítio ativo. (D) Interações importantes 

para a estabilização da interação HX1-MPO. As ligações de hidrogênio estão indicadas por linhas tracejadas. 

HX1 faz ligações de hidrogênio com os resíduos His-95, Gln-91 e Arg-239 e interações hidrofóbicas com Phe 

através de seu anel aromático com substituintes halogenados. O inibidor está representado como sticks com 

carbonos em verde, heme como sticks com carbono em verde, resíduos da proteína como sticks com carbono em 

cinza e ferro como uma esfera laranja. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e flúor estão em vermelho, azul, branco 

e azul claro, respectivamente.  

  

  Para validação das análises computacionais dos complexos experimentais, é desejável 

que fazem parte do estudo ligante(s) pertencentes a mesma classe química para a reprodução 

dos complexos com o receptor (MPO) ou, na pior das hipóteses, seja reveladas as principais 

interações entre o ligante-receptor.  

  No estudo da interação de compostos com a enzima mieloperoxidase (MPO), apenas 

há na literatura, com a deposição dos resultados experimentais em banco de dados- PDB ID 

4C1M, a formação do complexo não-covalente com um ácido hidroxâmico (HX1) (Forbes et 

(A) (B) 

(C) (D) Gln-91 

His-95 

Arg-239 
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al., 2013). No entanto, na literatura há informações sobre docking com a quercetina 

(flavonóide) (Shiba et al.,2008) e evidências de interação direta com o ácido cafeico (derivado 

cinâmico) e ácido gálico (derivado benzoico) (Franck et al., 2013). Desse modo, foram 

utilizadas na validação como controles positivos na interação ligante-receptor, as seguintes 

moléculas: SHA, HX1, quercetina, ácido cafeico e ácido gálico (Figura 4.24) 

 

 

Figura 4.24: Substâncias utilizadas como controle positivo de interação com a enzima MPO (PDB ID 

4C1M). (A) SHA; CID:66644; (B) HX1; CID:71777699, (C) Quercetina; CID:5280343 (D) ácido cafeico; 

CID:689043 (E) ácido gálico; CID:370. Abreviaturas: SHA: Ácido salicil-hidroxâmico; HX1: 2-{[3,5-bis 

(trifluorometil) benzil] amino}-N-hidroxi-6-oxo-1,6-di-hidropirimidina-5-carboxamido; CID: PubChem 

Coumpound Identifier 

 

  Quando complexada a molécula HX1 com a enzima, a melhor pose obtida na análise 

in silico coincide com a experimentalmente observada na co-cristalização (Figura 4.25 B), 

havendo o emparelhamento dos anéis e as mesmas interações descritas na figura 4.23D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25: Complexo HX1-MPO (A) Pose obtida no docking na formação do complexo HX1-MPO. (B) Pose 

obtida no docking, em sticks totalmente magenta, comparada com a estrutura experimental da co-cristalização do 

ligante, totalmente em laranja. A orientação experimental foi adequadamente reproduzida. Grupo heme como 

sticks com carbono em amarelo, resíduos da proteína como sticks com carbono em cinza e ferro como uma 

esfera laranja. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e flúor estão em vermelho, azul, branco e azul claro, 

respectivamente.  

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) 
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Arg-239 

(B) Gln-91 His-95 
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 Na construção do complexo SHA-MPO, observou-se o emparelhamento dos anéis e as 

ligações de hidrogênio com resíduos Gln-91, His-95 e Arg-239, as mesmas que o HX1 

estabelece no sítio ativo (Figura 4.26 A). Além disso, nota-se que a pose da molécula SHA se 

assemelha ao HX1, cujo resultado era de ser esperado, uma vez que, a estrutura química da 

SHA é semelhante com uma porção da estrutura do HX1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26: Complexo SHA-MPO (A) Pose obtida no docking na formação do complexo ácido salicil-

hidroxâmico (SHA – sticks em verde) com a enzima. (B) Comparação entre a pose obtida para o SHA, em ciano, 

e a pose obtida para o HX1, em magenta. Note a coincidência do anel e de suas cadeias laterais entre as 

substâncias. Grupo heme como sticks com carbono em amarelo, resíduos da proteína como sticks com carbono 

em cinza e ferro como uma esfera laranja. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio estão em vermelho, azul, branco, 

respectivamente.  

 

  Na formação do complexo da quercetina com a MPO observou-se, em ambas as poses 

obtidas, que as hidroxilas do anel B da estrutura são orientadas ao grupo heme da enzima, 

havendo também o emparelhamento deste mesmo anel com o anel pirrol D (Figura 4.27 A-

B), tendo esses resultados em concordância aos docking de Shiba et al. (2008). Quando 

analisados em conjunto os ligantes quercetina e SHA, revelou-se que o anel B da quercetina 

não se sobrepõem ao anel do SHA ou HX1 (Figura 4.27 C). Desse modo, a quercetina 

demonstra interagir mais profundamente no sítio ativo da enzima, além de deter um melhor 

empilhamento dos anéis (do ligante e do receptor), em comparação ao empilhamento do SHA 

ou HX1.  
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Figura 4.27: Complexo Quercetina-MPO (A) Pose obtida no docking na formação do complexo quecertina  

com a enzima. (B) Outra pose obtida para a quercetina, com uma rotação de 180º do anel B em relação a 

anteriormente descrita. (C) Comparação da primeira pose, em verde, com a pose do HX1, em magenta. Note que 

a ausência da sobreposição dos anéis das entre as substâncias. Grupo heme como sticks com carbono em 

amarelo, resíduos da proteína como sticks com carbono em cinza e ferro como uma esfera laranja. Oxigênio, 

nitrogênio, hidrogênio estão em vermelho, azul, branco, respectivamente.  
 

  As poses obtidas com ácido cafeico apontam que o composto estabelece ligações de 

hidrogênio com os resíduos Gln-91, His-95 e Arg-239 (Figuras 4.28 A-C). Já as poses 

obtidas com o ácido gálico, demonstraram ligações com os mesmos resíduos anteriormente 

citados (Figuras 4.28 D-E).  

  Do mesmo modo que a quercetina, as poses obtidas no docking para o ácido cafeico 

(derivado cinâmico) e o ácido gálico (derivado benzoico) concordam quanto a orientação das 

hidroxilas do anel voltadas ao grupo heme da enzima (Figura 4.29). 

Esses resultados anteriores aqui descritos são obtidos tanto restringindo o docking 

somente ao sítio ativo, quanto permitindo que os ligantes interajam com qualquer parte da 

proteína toda, o que é uma situação mais desafiadora. Os resultados indicam que o método de 

docking está validado adequadamente e pronto para avaliar a interação de outras moléculas 

com o sítio ativo da MPO para as quais não há informação experimental prévia. 

 

(A) 
Gln-91 

His-95 

Arg-239 

(B) 
Gln-91 

His-95 

Arg-239 

(C) 
Gln-91 

His-95 

Arg-2399 



 

Apêndices   159 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28: Complexo de ligação do ácido cafeico ou ácido gálico com a MPO. (A,B) Poses obtidas pelo 

derivado cinâmico (ácido cafeico). (C, D) Poses obtidas pelo derivado benzoico (ácido gálico). (E) Modo de 

interaçaõ obtido para o ácido gálico, note as ligações de hidrogênio estabelecidas simultânemente com Gln-91, 

His-95, Arg-239. Grupo heme como sticks com carbono em verde, resíduos da proteína como sticks com 

carbono em cinza e ferro como uma esfera laranja. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio estão em vermelho, azul, 

branco, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29: Comparação das poses obtidas para quercetina, ácido cafeico e ácido gálico. (A) As poses 

obtidas pela quercetina (verde), ácido cafeico (azul) e ácido gálico (vermelho), concordam na orientação das 

hidroxilas do anel benzoico voltadas ao grupo heme. Note a sobreposição dos anéis das substâncias e o 

emparelhamento com anel do grupo heme. (B) Sobreposição de todas as poses relevantes. Grupo heme como 

sticks com carbono em amarelo, resíduos da proteína como sticks com carbono em cinza e ferro como uma 

esfera laranja. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio estão em vermelho, azul, branco, respectivamente. 
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ANEXO 1 – Certificado de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCFRP-USP 
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ANEXO 2 – Certificado de aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 

   

 

 


