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RESUMO 

 

A Doença Inflamatória Intestinal (DII) é um conjunto de desordens inflamatórias, crônica 
e, até o momento, sem cura do trato gastrointestinal. Engloba principalmente a doença de 
Cohn e a retocolite ulcerativa, que podem gerar manifestações extra intestinais. Pacientes 
com DII apresentam níveis elevados de fator de necrose tumoral-α (TNF-α), um 
importante mediador inflamatório com papel chave na patogênese dessa doença. A 
etiologia complexa e incerta da DII é um fator limitante para a descoberta e 
desenvolvimento de novos tratamentos farmacológicos, já que os atuais medicamentos 
além de possuírem alto custo e inúmeros efeitos colaterais, uma parcela significativa de 
pacientes não respondem a nenhuma terapia farmacológica. A cumarina, assim como seus 
derivados, revelaram potente atividade anti-inflamatória intestinal em modelos 
experimentais de DII, sugerindo ser um candidato para o tratamento desta doença. O 
objetivo desse trabalho foi investigar através das técnicas espectroscópicas de STD-
RMN, fluorescência e de docking molecular se existe e quais são os mecanismos 
envolvidos nas interações da cumarina e seus derivados com a proteína TNF-α, além de 
verificar também, a interação desses ligantes com a albumina sérica humana (HSA). A 
investigação da interação entre os ligantes e a HSA mostrou que a 4-metilesculetina, 
cumarina e esculetina interagiram com a HSA através de um processo estático, enquanto 
que a interação da HSA com a esculina ocorreu por um processo dinâmico. As interações 
hidrofóbicas e de hidrogênio possuem papel fundamental para a formação dos complexos 
4-metilesculetina/HSA, esculetina/HSA, esculina/HSA, já para o complexo 
cumarina/HSA somente as interações hidrofóbicas. Baseado nos resultados obtidos foi 
possível estabelecer uma sequência de afinidade de interação da HSA com os ligantes: 4-
metilesculetina > esculetina > cumarina > esculina, de forma que tanto os métodos 
experimentais quanto os computacionais são complementares e corroboraram entre si. 
Em relação a proteína TNF-α, a investigação da sua interação com os ligantes mostrou 
que somente a 4-metilesculetina e a cumarina interagiram com o  TNF-α, sendo que o 
complexo 4-metilesculetina/TNF-α ocorreu por um processo estático e o complexo 
cumarina/TNF-α ocorreu por um processo dinâmico. As interações de hidrogênio 
contribuíram predominantemente para a formação do complexo 4-metilesculetina/ TNF-
α, para o complexo cumarina/TNF-α, a principal interação foi hidrofóbica. Assim como 
para a HSA, também foi possível determinar a sequência de afinidade dos ligantes perante 
a proteína TNF-α, 4-metilesculetina > cumarina, sendo que os dados experimentais e 
computacionais também corroboraram entre si. Mediante os resultados obtidos foi 
possível elucidar o mecanismo de interação das cumarinas e seus derivados com HSA e 
o TNF-α, sugerindo a 4-metilesculetina como potencial candidata para atuar na atividade 
anti-inflamatória intestinal. 
 

 

Palavras-chave: doença inflamatória intestinal, espectroscopia de STD-RMN, albumina 
sérica humana, fator de necrose tumoral-α, cumarinas. 
 



ABSTRACT 

 

Inflammatory bowel disease (IBD) is an inflammatory, chronic and until now, incurable 
disease of the gastrointestinal tract. IBD consists of two main forms, Crohn's disease and 
ulcerative colitis, which can generate extra intestinal manifestations. Patients with 
inflammatory bowel disease have elevated levels of tumor necrosis factor-α (TNF-α), an 
important inflammatory mediator involved in the pathogenesis of this disease. The 
complex and unclear etiology of IBD is a limiting factor for the discovery and 
development of new treatments; whereas the standard treatments used to treat IBD have 
high-cost, numerous side effects and a significant number of patients do not respond to 
none pharmacological therapy. Coumarin and their derivatives have shown potent 
intestinal anti-inflammatory in IBD experimental models, suggesting coumarins and their 
derivative might be candidates in the treatment of IBD. The aim of this work was to 
investigate through the spectroscopic techniques of STD-NMR, fluorescence and 
molecular docking if it exits and which are the mechanisms involved in the interactions 
of coumarin and its derivatives with TNF-α protein, in addition to also verifying, the 
interaction with human serum albumin (HSA). Investigation of interactions between 
ligands and HSA showed 4-methylesculetin, coumarin and esculetin interacted with HSA 
through a static quenching mechanism, esculin/HSA interaction occurred by a dynamic 
quenching mechanism. Hydrophobic interactions and hydrogen bonds are essential for 
the formation of 4-methylesculetin/HSA, coumarin/HSA, esculetina/HSA, on the other 
hand only hydrophobic interactions are responsible for the interaction between esculin 
and HSA. Based on the results obtained it was possible to determine the following binding 
affinity sequence for HSA-ligands interaction: 4-methyllesculetin > esculetin > coumarin 
> esculin, so that, the experimental and theoretical data corroborate with each other and 
they are complementary. About TNF-α, its interaction with ligands showed only 4-
methylesculetin and coumarin interact with TNF-α, the complex 4-methylesculetin/TNF-
α interacts through a static mechanism and coumarins/TNF-α through dynamic 
mechanism. The hydrogen bonds mainly contributed to the formation of 4-
methylesculetin/TNF-α complex, coumarin/ TNF-α complex was the main interaction 
hydrophobic. As well as for HSA, it was also possible to determine the binding affinity 
sequence for TNF-α-ligands interaction: 4-methylesculetin > coumarin, and the 
experimental and computational data also corroborated each other. Therefore, it was 
possible to possible elucidate the interaction mechanism of coumarins and its derivatives 
with the proteins HSA and TNF-α, suggesting 4-methylesculetin as a potential candidate 
on intestinal anti-inflammatory activity. 
 

 

Keywords: inflammatory bowel disease, STD-NMR spectroscopy, human serum 
albumin, tumor necrosis factor-α, coumarins.  
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1.1 Doença Inflamatória Intestinal 

A doença inflamatória intestinal (DII) é um conjunto de desordens inflamatórias 

e crônicas do trato gastrointestinal (TGI), de etiologia desconhecida e, até o momento, 

sem cura (COSNES et al., 2011). É capaz de desenvolver uma reação inflamatória na 

mucosa digestiva de natureza imunológica de forma que afeta seu funcionamento 

adequado, levando à diarreia persistente, dor abdominal, cólicas, sangramento retal e 

fadiga (GUARNER e MALAGELADA, 2003). A DII engloba a doença de Crohn e a 

retocolite ulcerativa (FIOCCHI, 2013). 

A doença de Crohn (DC) pode comprometer praticamente todos os órgãos ao 

longo do TGI, desde boca ao ânus, sendo o íleo terminal e o ceco os locais mais 

frequentemente acometidos (TONTINI et al., 2015). Seu processo é descontínuo e, 

apesar de ser uma doença predominantemente da mucosa, pode envolver todas as 

camadas do intestino e causar lesões. Os sintomas clínicos incluem principalmente dor 

abdominal, cólicas, diarreia intensa, febre e fadiga, obstrução intestinal, redução do 

apetite e perda de peso (WGO, 2009). 

Conforme a DC progride, as paredes do intestino vão se tornando cada vez mais 

espessas e, em consequência disso, o lúmen torna-se mais estreito. A DC apresenta 

inflamação padrão segmentar com presença de agregados linfoides e granulomas 

(WAΚEFIELD et al., 1989), sendo comum o aparecimento de fibrinas e úlceras 

(SARTOR, 1995). Essas úlceras, que inicialmente apresentam-se pequenas e 

superficiais, vão tornando-se cada vez mais profundas, convertendo-se em fissuras e 

posteriormente em fistulas ou abscessos. Ocorrem também alterações na parede 

intestinal e nos gânglios mesentéricos e o mesentério local torna-se mais espesso e com 

uma grande quantidade de gordura (Figura 1) (BOUMA e STROBER, 2003; WGO, 

2009). 

A retocolite ulcerativa (RCU), também conhecida como colite ulcerativa, define-

se por uma inflamação contínua envolvendo a mucosa e a submucosa do reto, 

estendendo-se de forma ascendente até o colón (FREEMAN, 2013). O processo 

inflamatório caracteriza-se pela presença de infiltrado de leucócitos, úlceras e abscessos 

de cripta, porém, estenoses e fístulas não costumam ser encontradas (Figura 1) 

(BOUMA e STROBER, 2003).  

Os sintomas podem variar dependendo do local afetado e da severidade da 

inflamação. Quando atinge apenas o reto, o doente normalmente apresenta sangramento 
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retal (DANESE e FIOCHI, 2011). Já quando se estende ao cólon, o doente passa a 

apresentar diarreia sanguinolenta, cólicas e dor abdominal, perda de peso nos casos 

mais severos, hemorragia, o que poderia evoluir para câncer de colón (BAMIAS et al., 

2005; STANGE et al., 2008). 

 
Figura 1:  Comparação entre regiões saudáveis e acometidas por DC ou RCU. A DC se caracteriza 
por uma inflamação predominantemente no íleo terminal e no ceco. As frequentes complicações da 
doença incluem hipertrofia muscular e o aparecimento de fissuras e fístulas. Na RCU, que afeta somente 
o cólon e o reto, a lesão costuma ser contínua levando a inflamação e formação de úlceras. Fonte: 
adaptado de https://www.bowelcanceraustralia.org/bowel-diseases. 
 

 
 
A DII pode acometer tanto homens quanto mulheres em proporções 

semelhantes, porém, a DC possui maior relevância entre as mulheres (BERNSTEIN et 

al., 2006). Em relação a idade, a DII pode ocorrer em qualquer faixa etária; quanto a 

DC, a idade pico de incidência é na faixa dos 30 anos, diminuindo com a idade 

(LOFTUS e SANBORN, 2002), já a CU possui 2 picos de incidência, um principal 

entre as idades de 15 e 30 anos, e um outro pico maior entre os 50 e os 70 anos de idade 

(ORDÁS et al., 2012). Convém ressaltar que tanto a DC quanto a CU afeta os 

indivíduos em sua idade mais produtiva repercutindo em custos a longo prazo para o 

doente, para o sistema de saúde e para a sociedade (MOLODECKY et al., 2012). 
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Entre as crianças, as taxas de incidência de DC tem sido mais alta entre os 

meninos do que entre as meninas e as taxas de prevalência tem sido maior entre as 

meninas. Em relação a CU, a relação da doença entre meninos e meninas é bem 

semelhante (HODA et al., 2010). 

A DC, assim como a RCU, pode também gerar complicações fora do TGI, são 

as manifestações extra intestinais (MEI), que podem surgir antes dos sintomas 

intestinais, concomitantemente ou após o início das alterações intestinais. As MEI da 

DII englobam a artrite periférica, inflamação dos olhos (YILMAZ et al., 2007), lesões 

aftosas na cavidade oral, colangite esclerosante primária (NAVANEETHAN e SHEN, 

2010), lesões cutâneas (YUKSEL et al., 2009) e outras manifestações mais raras, como 

bronquite e tromboembolismo (LARSEN et al., 2010). A origem dessas complicações 

ainda é incerta, no entanto, alguns estudos indicam que podem ser causadas pela mesma 

resposta imunológica que causa inflamação no intestino, causando assim inflamação em 

outras partes do organismo (SOUZA et al., 2002; WGO, 2009). 

 
1.2 Epidemiologia da DII 

Atualmente estima-se que existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no 

mundo com DC (Figura 2). A dificuldade de estabelecer o número de casos da doença 

na população é devida especialmente pela dificuldade de diagnóstico da doença, uma 

vez que as manifestações clínicas da DC e RCU são muito semelhantes (COSNES et al., 

2011; MOLODECΚY et al., 2012). 

 

Figura 2: Incidência global da DII. As variações globais das taxas de incidência da DII foram 
classificadas em alta (vermelho), intermediária (amarelo) e baixa (azul). Em cinza estão representados os 
países onde dados são desconhecidos. Fonte: adaptado de Molodecky et al., 2012 e Κaplan et al., 2015. 
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As maiores taxas de incidência e prevalência de DII no mundo encontram-se na 

América do Norte. O Canadá ocupa a primeira posição enquanto que os EUA ocupam a 

segunda posição. No entanto, nos últimos anos, essas taxas estão se estabilizando. 

(ΚAPPELMAN et al., 2013). 

Dentre os países da Europa Ocidental, o Reino Unido possui a maior taxa de 

incidência e a Suíça a maior taxa de prevalência de DII. Nos países do Norte Europeu, a 

Finlândia apresenta a maior taxa de incidência e a Suécia as maiores taxas de 

prevalência da doença. No entanto, atualmente, essas taxas estabilizaram-se tanto na 

Europa Ocidental quanto nos países escandinavos (JUSSILA et al., 2012; BURISCH et 

al., 2013). 

Nos países do Leste Europeu, tanto as taxas de incidência quanto de prevalência 

são muito baixas. Entretanto, esses países estão se modernizando e tornando-se 

industrializados, e com isso um aumento significativo na taxa de DII vem ocorrendo. 

Tal fato vem sendo evidenciado na Hungria, que possui a maior taxa de incidência, e na 

Bósnia Herzegovina, com a maior taxa de prevalência de DII (BURISCH et al., 2013).  

Em países asiáticos, a taxa de incidência e prevalência da DII é baixa, no 

entanto, alguns relatos indicam um aumento significativo nessa região, principalmente 

na Coréia do Sul, Japão e Hong Κong. Atualmente, com o desenvolvimento industrial e 

modernização dessa região, alguns países como Líbano, Turquia e China começaram a 

apresentar um aumento nas taxas de DII (THIA et al., 2008; TOZUN et al., 2009; NG, 

2014). 

Não existem muitos estudos referentes a incidência e prevalência de DII nos 

países do Golfo Pérsico. Porém o número de pacientes com DC nessa região vem 

aumentando, sendo que a Arábia Saudita apresenta a maior taxa de incidência de DC 

(AL-MOFLEH e AZZAM, 2013; TAGHAVI et al., 2013; ZAHEDI et al., 2014). 

Assim como nos países do Golfo Pérsico, também existem poucos relatos sobre 

incidência e prevalência das DII no continente africano. Dentre os poucos relatos 

encontrados, é observado que a África do Sul possui uma baixa incidência e prevalência 

de DII (LOGAN e BOWLUS, 2010; COSNES et al., 2011). 

Os países da América Latina possuem baixos índices de incidência e 

prevalência. Em países como Panamá, Argentina e Chile foram encontrados números 

muito baixos para essas taxas. O Brasil foi o único país que apresentou números 
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significativos de incidência de DII (ECONOMOU et al., 2009; FARRUΚH e 

MAYBERRY, 2014). 

Em relação a Oceania, os países que apresentam maior destaque são a Austrália 

e a Nova Zelândia que possuem a maior taxa de incidência e prevalência de DII 

respectivamente (LOGAN e BOWLUS, 2010; DAY et al., 2014). 

Essas diferenças epidemiológicas no número de incidência de DII referente aos 

países Ocidentais e os recentemente industrializados devem-se principalmente a fatores 

genéticos, ambientais e imunológicos (BEHZADI et al., 2015; ΚAPLAN, 2015). As 

razões pelas quais essas diferenças ocorrem são principalmente devido a uma mudança 

do estilo de vida entre as populações dos países mais industrializados, como por 

exemplo, aumento no consumo de tabaco, dieta com redução na ingestão de fibras, 

aumento de exposição à poluição e diminuição na realização de atividades diárias 

resultando, num comportamento de características mais sedentárias 

(ANANTHAKRISHNAN, 2015). A industrialização também tem causado avanços 

econômicos em toda a sociedade, já que promove um melhor acesso da população ao 

sistema de saúde. Com isso, um ambiente econômico e social em mudança aliado com 

melhores cuidados de saúde culminam para o aumento na incidência e no número de 

diagnósticos de doenças como a DII (FROLKIS et al., 2013; KAPLAN, 2015). 

 

1.3 Diagnóstico e Tratamento 

A morte de pacientes devido especificamente a DC e também a RCU é muito 

incomum. No entanto, o aumento na taxa de mortalidade global está em grande parte 

associados com doenças pulmonares crônicas, doenças gastrointestinais (com ou sem 

DC) e doenças do trato genital-urinário (JESS et al., 2007; DURICOVA et al., 2010). 

O diagnóstico das DII é baseado nos exames clínicos, nos quais observa se o 

paciente apresenta sintomas característicos da doença, aliado a colonoscopia, análises 

histopatológicas e radiologia (DANESE e FIOCCHI, 2011). 

Como mencionado anteriormente, não existe cura definitiva para a DII. A 

abordagem medicamentosa geralmente é adaptada para cada paciente, levando-se em 

conta a gravidade e localização anatômica da doença e efeitos colaterais da medicação 

(CROHN’S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA, 2016). A primeira opção para 

o tratamento da DII é a utilização de medicamentos que tenham o propósito de induzir a 

remissão dos sintomas e da inflamação, a fim de aumentar a qualidade de vida do 

paciente (ΚOZUCH e HANAUER, 2008). Atualmente, as classes de medicamentos 
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mais utilizadas para o tratamento da DII são aminossalicilatos, corticosteroides, 

imunomoduladores e terapias biológicas. 

Os aminossalicilatos, como sulfassalazina e mesalazina, são compostos anti-

inflamatórios que agem inibindo a inflamação da parede intestinal. Eles são muito 

utilizados para o tratamento da RCU, porém não apresentam grande eficácia no 

tratamento da DC (ΚOZUCH e HANAUER, 2008). 

Os corticosteroides, como a prednisolona, são eficazes em um curto período de 

tempo e agem sobre o sistema imunológico, inibindo a proliferação e recrutamento de 

linfócitos, monócitos e macrófagos aos locais de inflamação e também diminuindo a 

produção de mediadores inflamatórios. (ΚATZ, 2004). Eles não são recomendados para 

tratamentos a longo prazo devido aos seus inúmeros efeitos colaterais (perda óssea, 

catarata, distúrbios do sono, alterações de humor, etc) (FAUBION et al, 2001). 

Os imunomoduladores, como ciclosporina, 6-mercaptopurina (6-AMP), 

azatioprina e metotrexato agem modificando o metabolismo de modo a suprimir o curso 

da divisão celular da resposta imunológica (PREFONTAINE et al., 2009).  

As terapias biológicas são indicadas para pacientes com a doença variando de 

moderada a severa, que não responderam aos tratamentos convencionais. O infliximabe 

é um fármaco específico muito utilizado no tratamento de pessoas com DC e vem 

demonstrando melhoras no tratamento da DII. Trata-se de um anticorpo monoclonal 

quimérico anti-TNF-a, constituído por 75% de proteína humana e 25% de proteína de 

camundongo, que age bloqueando a proteína TNF-α ao se ligar em suas formas solúvel 

e transmembrana e diminuindo as respostas Th1 (RUTGEERTS et al., 2006; SARTOR, 

2006). Ele reconhece o TNF-a com elevada afinidade, neutralizando sua atividade 

biológica e possui administração intravenosa (MAHADEVAN e SANDBORN, 2004).  

A utilização do infliximabe por pacientes com DII vem sendo determinante para 

o aumento da sua qualidade de vida. No entanto, essa droga apresenta efeitos colaterais 

como náuseas, dor de cabeça, febre, faringite (HANAUER et al., 2002), e outros pouco 

frequentes, porém graves, como infecções e alterações autoimunes (TRAVIS et al., 

2006).  

Além dos inúmeros efeitos colaterais, essa droga também apresenta alto custo. 

No Brasil, o frasco ampola do infliximabe, com 10 mg/mL custa em média US$ 

1093,75. Simulando tratamento em um paciente de 60 Kg, na dose de 5 mg/Kg a sessão 

custaria em torno de US$ 3250,00, já na dose de 10 mg/Kg o preço da sessão ficaria em 

torno de US$ 6468,75 (UNIMED, 2016). Baseado nisso, seria muito importante o 
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desenvolvimento de novos fármacos mais baratos e com a possibilidade de se aumentar 

a resposta e diminuir os eventos adversos.  

No entanto, há uma parcela significativa dos pacientes que não responde a 

nenhum dos tratamentos medicamentosos e a intervenção cirúrgica pode ser a única 

opção na tentativa para diminuir os sintomas da DII (KOZUCH e HANAUER, 2008). 

No caso da RCU, a cirurgia é indicada quando o paciente desenvolve perfuração e 

obstrução no intestino grosso. Essa obstrução causa um processo inflamatório e um 

espessamento na camada intestinal que dificulta ou até mesmo bloqueia a passagem dos 

alimentos através do intestino delgado (McLEOD et al., 1991). Nos pacientes com DC a 

cirurgia torna-se necessária quando o paciente passa a apresentar hemorragias intensas 

além de uma obstrução intestinal (SCOTT e NORTHOVER, 1996). 

Outras complicações, porém, com menor incidência, são o câncer de cólon 

(BERNSTEIN et al., 2012) e a colangite esclerosante primária (LOFTUS Et al., 2005). 

Quanto mais cedo as DII se manifestarem maior é o risco de desenvolvimento dessas 

complicações, sendo ainda maiores em pacientes com DC ou RCU do que na população 

em geral (BERNSTEIN et al., 2001). 

 
1.4 Etiologia da DII 

Embora a etiologia da DII ainda não seja totalmente esclarecida (ΚOZUCH e 

HANAUER, 2008; VALATAS et al., 2015), sugere-se que indivíduos geneticamente 

suscetíveis ao serem submetidos ou expostos aos fatores ambientais e imunológicos 

(Figura 3) desencadeiem uma resposta inflamatória descontrolada e exacerbada pelo 

sistema imune, originando um processo inflamatório crônico intestinal (FARHADI et 

al., 2003; ΚEYASHIAN et al., 2012; ΚAPLAN, 2015; SOUZA e FIOCCHI, 2015). 
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Figura 3: Fatores responsáveis pelo desenvolvimento da DII. As interações entre fatores genéticos, 
imunológicos e ambientais são responsáveis pelo desenvolvimento da DII. 
	

 

 
A tolerância imunológica é responsável por manter o funcionamento adequado e 

a homeostasia do TGI, de forma a controlar quaisquer processos inflamatórios. Quando 

esse processo falha, podendo ser devido a fatores intrínsecos ou extrínsecos, ocorre um 

desequilíbrio (disbiose) na microbiota intestinal, que ativa uma resposta imunológica 

alterada frente às bactérias presentes neste ambiente, podendo desencadear a DII. 

(MALOY e POWRIE, 2011; ANANTHAΚRISHNAN, 2015). A complexa inflamação 

mediada por essa resposta desregulada contra a microbiota ocorre através da associação 

de fatores genéticos, imunológicos e ambientais (ANANTHAΚRISHNAN, 2015).  

 
1.4.1 Microbiota Intestinal 

Pacientes com DII apresentam disbiose em sua microbiota intestinal, 

caracterizada por uma alteração na diversidade da microbiota local e modificação da 

permeabilidade da mucosa intestinal, resultando numa resposta inflamatória exacerbada 

e descontrolada com perda da tolerância imunológica (BAUMGART e CARDING, 

2007; MORGAN et al. 2012; ΚOSTIC et al., 2014). 
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A microbiota intestinal tem como função defender o local contra a invasão de 

microrganismos patógenos, além de promover a homeostasia do intestino através de 

interações com o metabolismo e sistema imune do hospedeiro (HOOPER et al., 2012). 

O número de bactérias geralmente aumenta ao longo do TGI, sendo o cólon a 

principal fonte de bactérias do nosso organismo, com aproximadamente 1012 UFC/ml. 

Qualquer alteração na distribuição das espécies que constituem a microbiota intestinal, 

acarreta em desequilíbrio e alteração da permeabilidade da barreira intestinal, defeitos 

na resposta imunológica além da proliferação de diversos tipos de bactéria patogênicas 

na mucosa intestinal, ocasionando muitas doenças inflamatórias como, por exemplo, a 

DII (WILLING et al., 2010; BELΚAID e HAND, 2014). 

Entre os indivíduos podem ocorrer variações no número de bactérias presentes 

no TGI, no entanto, os gêneros Fusobacterium, Lactobacillus, Bacteroides e 

Bifidobacterium são os mais predominantes e em menor número tem-se Clostridium, 

Enterococcus, Peptococcus, Ruminococcus e Peptostreptococcus (MOWAT e AGACE, 

2014). Em pacientes portadores de DII, observa-se redução de Lactobacillus e 

Bacteroides e um aumento na concentração de E. coli e Clostridium (LINSΚENS et al., 

2001). 

 

1.4.2 Fatores Ambientais 

Como descrito anteriormente, a DII apresenta maior prevalência nos países 

desenvolvidos, principalmente América do Norte e Europa. Nos últimos anos vem se 

observando um aumento na incidência da doença em países da Europa Ocidental, Sul e 

Leste, assim como no Japão e na América do Sul (BEHZADI et al., 2015). Tal fato 

pode estar relacionado com a mudança no estilo de vida nesses países, ou seja, um estilo 

de vida mais ocidentalizado (ANANTHAΚRISHNAN, 2015), como por exemplo, um 

aumento no consumo de alimentos processados e com alto teor de gordura 

(ANANTHAΚRISHNAN, 2013).  

Esses acontecimentos podem estar relacionados a fatores ambientais como, uso 

de medicamentos, alimentação pobre em nutrientes e fibra (CHAPMAN-ΚIDDELL et 

al., 2010), tabagismo, baixa qualidade do sono e estresse (LAΚATOS et al., 2007; 

COSNES, 2008), sendo estes os que mais influenciam no surgimento e na progressão da 

DII (ANANTHAΚRISHNAN, 2015). 

Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) (ANANTHAΚRISHNAN et al., 

2012) e os contraceptivos orais (CORNISH et al., 2008) são alguns dos principais 
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medicamentos associados com o desenvolvimento das DII. O uso de contraceptivos 

orais pode acarretar num aumento do risco de desenvolvimento de trombose venosa e 

arterial (LIDEGAARD et al., 2011), causando alteração na integridade da mucosa e, 

consequentemente, facilitando a entrada de antígenos no lúmen intestinal. 

Dietas com alto teor de proteína e gordura, consumo excessivo de açúcar e baixa 

ingestão de fibras, podem desencadear mudanças na microbiota intestinal que alteram a 

permeabilidade da mucosa e, consequentemente, aumentam o risco de desenvolver DII 

em pacientes com predisposição para a doença (CHAPMAN-ΚIDDELL et al., 2010; 

RUEMMELE, 2016). 

O tabagismo desempenha um papel duplo na DII, aumenta o risco de DC e 

diminui o da RCU. Diversas propostas vêm sendo sugeridas para tentar explicar esses 

mecanismos, porém nenhuma demonstra de forma convincente a razão por trás do 

antagonismo de que o tabaco seja um fator de risco para a DC e que possua um efeito 

protetor na RCU (LAΚATOS et al.,2007; COSNES, 2008; ANANTHAΚRISHNAN, 

2015). 

Em relação ao estilo de vida, estudos vêm tentando associar o estresse, 

ansiedade e depressão com um aumento do risco de DII. Distúrbios na qualidade do 

sono são muito comuns na população e estão relacionados a diversos fatores de risco 

como obesidade, ganho de peso e depressão, sendo também, um fator de risco para a 

recidiva de pacientes com DII (GRAFF et al., 2011; ANANTHAKRISHNAN et al., 

2013), pois aumenta o risco de infecções e ativa a cascata imunológica (RANJBARAN 

et al., 2007; KINNUCAN et al., 2013). 

 
1.4.3 Fatores Genéticos 

Segundo Sartor, 2006, a ocorrência de DII em gêmeos monozigóticos e também 

em vários membros da mesma família indica a importância dos fatores genéticos na 

patogênese da doença. 

Os primeiros estudos envolvendo fatores genéticos na DII foram relacionados ao 

gene CARD15, também chamado de domínio de oligomerização-2 (NOD-2), localizado 

no cromossomo 16 (16q12) (CHO, 2001). Esse gene codifica proteínas intracelulares 

que reconhecem componentes da parede bacteriana como o dipeptídeo muramil que 

induzem a apoptose e a ativação da via de sinalização do fator de transcrição nuclear 

kappa beta (NF-kB), durante os processos inflamatórios (STROBER et al., 2007). 



 

	
	

29	

Mutações nesse gene resultam em defeitos na resposta imunológica, uma vez que estão 

relacionados com a manutenção da homeostasia intestinal, tornando assim a pessoa 

mais susceptível à DC (INOHARA et al., 2003). 

Nos últimos anos, numerosos genes e mutações genéticas ligadas a DII foram 

identificadas. Das 163 variantes genéticas associadas, 23 relacionam-se com a RCU, 30 

com a DC e 110 com ambas (JOSTINS et al., 2012), sugerindo que essas variantes estão 

envolvidas na patogênese da DII. No entanto, esses genes representam apenas cerca de 

25% de todos os casos de DII, indicando que as interações entre os fatores, genéticos, 

ambientais e imunológicos são de extrema importância para o desenvolvimento dos 

transtornos inflamatórios intestinais (FIOCCHI, 2015). 

 
1.4.4 Fatores Imunológicos 

O sistema imune intestinal possui como principal função defender o TGI, evitar 

a entrada de agentes patogênicos, e manter a homeostasia da região. Quando ocorre uma 

falha dessa manutenção, ou seja, um desequilíbrio imunológico, é desencadeada uma 

resposta imune, que pode ser do tipo adaptativa (WERSHIL e FURUTA, 2008) 

A barreira imunológica do TGI é um tecido linfóide associado às superfícies 

mucosas denominado GALT. Esse tecido é composto por vários tipos de células 

(células epiteliais intestinais e linfócitos) e estruturas organizadas (MOWAT e AGACE, 

2014). As estruturas organizadas que compõem o GALT são placas de Peyer, os 

linfonodos mesentéricos, as células imunológicas T e B, células dendríticas, células M 

(microfold cell), células de Paneth e linfócitos intraepiteliais (Figura 4) (MACHADO et 

al., 2015; MOWAT e AGACE, 2014). 

As células imunológicas presentes nesse epitélio possuem em sua superfície 

receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) como os receptores do tipo Toll 

(TLRs) e o NOD, que possuem como característica reconhecer padrões moleculares 

associados aos microrganismos patógenos (PAMPs) e padrões moleculares associados à 

doença (DAMPs) (CARIO, 2005). 
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Figura 4: Sistema Imunológico Intestinal. A camada epitelial é composta por células epiteliais 
(colonócitos no cólon e enterócitos no intestino delgado), células epiteliais diferenciadas (células 
caliciformes e células de Paneth). As células caliciformes secretam mucinas que são transformadas em 
muco para a formação da camada protetora epitelial. As células de Paneth possuem atividade 
antimicrobiana e quando estimuladas secretam defensinas. As células M encontram-se frequentemente 
associadas à placa de Peyer. Elas ligam-se às células dendríticas presentes na mucosa auxiliando na 
apresentação de antígeno às células T e B. Fonte: Brown et al., 2013. 

 
 

Em pacientes saudáveis, os receptores TLR protegem a barreira epitelial 

intestinal, conferindo tolerância imunológica (IWASAΚI e MEDZHITOV, 2004), 

enquanto que, os receptores NOD são capazes de detectar os componentes Gram-

positivos e Gram-negativos de uma infecção microbiana e promover atividades 

antimicrobianas que impedem a invasão patogênica (SARTOR, 2006; MALOY e 

POWRIE, 2011). Nos pacientes doentes, os TLR e NOD ativados estimulam várias 

respostas inflamatórias, induzindo a uma inflamação intestinal aguda e crônica 

(CARIO, 2005). 

Uma vez que o processo inflamatório é instalado, células dendríticas e leucócitos 

secretam mediadores pró-inflamatórias como interferons (IFN), interleucinas (IL), fator 

estimulador de colônias, fator de necrose tumoral (TNF) e fator de transformação de 

crescimento (TGF) (ZHANG e AN, 2007). Tanto na DC quanto na RCU, os níveis 

desses mediadores encontram-se aumentados e contribuem para a ativação da cascata 

imunológica iniciando a resposta inflamatória no intestino (SARTOR, 1997). 

Devido à migração de células inflamatórias para áreas do intestino com 

inflamação crônica, há superprodução de diversos mediadores pró-inflamatórios como 

os eicosanoides, citocinas (IL-1β e IL-12), TNF-α, radicais livres, como espécies 
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reativas de oxigênio (EROs) e de nitrogênio (ERNs), além de células inflamatórias, 

como linfócitos, neutrófilos e macrófagos, na mucosa intestinal. Os neutrófilos e 

macrófagos ativados liberam moléculas pró-inflamatórias e pró-oxidantes, como as 

enzimas fosfatase alcalina e a mieloperoxidase, que provocam a produção e liberação 

excessiva de radicais livres. Essa liberação excessiva provoca danos teciduais em 

bactérias e em células intestinais, que por sua vez, estimulam maior migração de células 

inflamatórias e maior liberação de mediadores inflamatórios, gerando assim, um ciclo 

inflamatório (HALLIWELL, 1996; SANCHEZ DE MEDINA et al., 2004; CHIVA-

BLANCH e VISIOLI, 2012). Em condições fisiológicas normais, as células e os tecidos 

mantém um equilíbrio entre os radicais livres e os mecanismos antioxidantes, que é 

mantido pelos sequestradores de radiais livres e por diversas enzimas do sistema 

antioxidante endógeno. No entanto, esse equilíbrio pode ser prejudicado por uma 

resposta imune deficiente e ocasionar estresse oxidativo (ΚRYSTON et al., 2011).  

Na DII, além de um aumento na produção de radicais livres (PAVLICK et al., 

2002), também se observa uma elevação local dos níveis de diversas citocinas, 

principalmente o TNF-a. Esse aumento de TNF-a faz com que o sistema imune ataque 

o tecido saudável causando inflamação. Dessa forma, um desequilíbrio entre a secreção 

e a inibição do TNF-a pode estar implicado na patogênese da DII (SARTOR, 2006; 

MALOY e POWRIE, 2011).  

 

1.5 Fator de Necrose Tumoral-α 

O Fator de Necrose Tumoral-a (TNF-a) é um dos alvos terapêuticos mais 

estudados pela indústria farmacêutica na produção de anticorpos monoclonais com o 

objetivo de tratar doenças inflamatórias crônicas como a DII, artrite reumatoide, asma, 

psoríase e esclerose múltipla além de ser um dos mediadores pró-inflamatórios mais 

importantes da DII (DREWE e POWELL 2002).  

O TNF-a provoca diversas respostas celulares, como a proliferação e ativação 

celular, a indução da apoptose, (HEHLGANS e PFEFFER, 2005; SCHÜTZE et al., 

2008) a produção de moléculas de adesão e mediadores inflamatórios, recrutamento de 

neutrófilos para os locais de inflamação, indução da formação de granulomas 

(CAMINERO et al., 2011). Portanto, o TNF-a desempenha um importante papel na 

inflamação e imunidade de várias doenças sendo crucial na patogênese da DII 

(MAcDONALD et al.,1990; HEHLGANS e PFEFFER, 2005). 
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A fonte de TNF-a na DII dá-se principalmente em células imunes inatas, como 

monócitos e macrófagos ativados em resposta a infecções e condições inflamatórias, 

mas também por outros tipos de células, como células T diferenciadas (Th1), células 

dendríticas, células B, células endoteliais, célula natural killer e mastócitos (MARΚEL 

et al., 2006; GUICCIARDI e GORES, 2009; NEURATH, 2014). É produzido por uma 

série de estímulos inflamatórios, incluindo o LPS, enterotoxinas de bactérias Gram-

positivas, vírus, fungos e parasitas, sendo mediados por dois receptores de superfície 

celular, o receptor de TNF tipo 1 (TNFR1) e o receptor de TNF tipo 2 (TNFR2), 

expressos na superfície de todas as células, exceto eritrócitos e linfócitos não 

estimulados (BAUD e ΚARIN, 2001).  

Ao ser produzido, o TNF-a é sintetizado como uma proteína transmembrana 

(tmTNF), em seguida é processado pela enzima conversora de TNF (TACE), se 

converte em TNF solúvel (sTNF) e é incorporado em tecidos e plasma sob a forma de 

TNF-α (GOTO et al., 2004).  

Enquanto a forma solúvel do TNF-a atua como uma molécula efetora a distância 

da célula produtora através dos receptores TNFR1 e TNFR2 (TARTAGLIA e 

GOEDDEL, 1992), a forma ligada a membrana provavelmente tem um papel específico 

na resposta localizada, sendo suas ações mediadas principalmente através do TNFR2 

(GRELL et al., 1995; VANDENABEELE et al., 1995; BLACK et al., 1997; 

GUICCIARDI e GORES, 2009). Estudos moleculares demonstraram que existem várias 

moléculas capazes de se ligarem ao TNF ou mimetizarem seus efeitos sendo por isso 

foram chamadas de superfamília de TNF/TNFR e composta no mínimo por 18 membros 

(MAcDONALD et al.,1990; CROFT, 2009; MUZES et al., 2012; CROFT e SIEGEL, 

2017). 

Os aspectos envolvidos nas interações moleculares entre o TNF-α e seus 

receptores são bastante complexos, ocorrendo ativação de diversos mecanismos 

intracelulares, como cascatas de caspases (CHINNAIYAN et al., 1996; KISCHKEL et 

al., 2000), NF-kB, quinases Jun N-terminais (JNK) (STANGER et al.1995; HSU et al., 

1996), quinases p38, quinases relacionadas a sinal extracelular (ERK) e quinases de 

fosfoinositol 3 (DEMPSEY, et al., 2003). 

O TNF-a aumenta a angiogênese, induz apoptose das células de Paneth, ativa 

macrófagos, fibroblastos e células T, podendo resultar em caquexia (MEIJER et al., 

2007; ATREYA et al., 2011; NEURATH, 2014), além de estimular a produção de IL-
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1β, IL-6, TNF-a, IFN-g e IL-23 (MUZES et al., 2012; VIENNOIS et al., 2013), bem 

como modular a expressão de células epiteliais intestinais (SANCHEZ-MUÑOZ et al., 

2008). 

Estudos mostraram que o TNF-a quando neutralizado induz a apoptose das 

células T acarretando assim na supressão da colite e quando se encontra ativo agrava a 

colite. Isso foi demonstrado em estudos de colite experimental em ratos comprovando 

que TNF-a tem um papel importante na inflamação intestinal (HOLTMANN et al., 

2002; PERRIER et al., 2013). O TNF-a não é detectável em indivíduos saudáveis, 

porém em condições inflamatórias e infecciosas seus níveis séricos e teciduais estão 

elevados (SARTOR, 2006; TURSI et al., 2011), condizente com a clínica da DC e da 

RCU (MUZES et al., 2012). 

O TNF-a tem sido investigado extensivamente como alvo para o tratamento da 

DII (INAGAΚI-OHARA et al., 2003). Sua importância na patogênese da DII foi 

confirmada pela elevada eficácia do infliximabe, um anticorpo monoclonal anti-TNF, 

que se liga especificamente ao TNF-a (ΚNIGHT et al., 1993; IERARDI et al., 2008), 

bloqueando-o e assim diminuindo as respostas Th1 e Th17. É usado de forma eficaz no 

tratamento da doença de Crohn moderada a severa, porém na colite ulcerativa seu uso 

permanece incerto (SANDS et al., 2004; RUTGEERTS et al., 2005). 

Contudo, os estudos que envolvem a produção de anticorpos monoclonais anti-

TNF-α possuem alto custo e causam inúmeros efeitos adversos como náuseas, dor de 

cabeça, febre (NIELSEN, 2014). Além disso, grande parcela dos pacientes não 

respondem a nenhuma terapia, seja a convencional ou a biológica. Assim, como não 

existe nenhum tratamento definitivo para a DII, torna-se viável e necessária a busca e a 

identificação de novos alvos terapêuticos, com atividade antioxidante e anti-

inflamatória intestinal para o tratamento ou para a diminuição dos sintomas da DII.  

Nas duas últimas décadas, a atividade anti-inflamatória intestinal de inúmeras 

substâncias provenientes de plantas medicinais tem sido associada aos efeitos 

antioxidantes destes produtos, principalmente dos flavonoides e seus derivados, como a 

quercetina (SANCHEZ DE MEDINA et al., 1996), morina, diosmina, hesperidina 

(GALVEZ et al., 2001) além da cumarina e seus derivados, como a cumarina, 4-

hidroxicumarina, 4-metilesculetina, esculetina (LUCHINI et al., 2008; WITAICENIS et 

al., 2010, 2012) e a pepalantina (DI STASI et al., 2004). 
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1.6 Cumarinas 

As cumarinas constituem um importante grupo de produtos naturais, 

amplamente distribuídos no reino vegetal em sementes, raízes, folhas e frutos de 

algumas famílias de angiospermas como Apiceae, Rutaceae, Asteraceae, Fabaceae, 

entre outras (RIBEIRO e KAPLAN, 2002. Podem também ser encontradas em fungos e 

bactérias, e serem produzidas por síntese em laboratório (RAJASEKARAN et al., 

2011). 

A palavra cumarina tem origem caribenha, cumaru ou kumaru, que é o nome 

popular da planta Coumarouna odorata (Dipteryx odorata, Willd, Fabaceae), uma 

espécie de árvore nativa da América Central e norte da América do Sul, popularmente 

conhecida como fava tonca (JANG, et al., 2003), sendo no Brasil encontrada na região 

norte. É identificada em grandes concentrações nas sementes do cumaru (de 1 a 3%), 

também conhecido como feijão Tonka, de onde foi pela primeira vez isolado em 1820 

por Vogel (Figura 5) (MURRAY, 1989). Além do cumaru, a cumarina pode ser 

encontrada em diversas outras espécies de plantas, como guaco, agrião, canela, e em 

frutas como morango, cereja e damasco. 

 
Figura 5: Dipteryx odorata. A Dipteryx odorata é conhecida popularmente como cumaru. É uma árvore 
da família das Fabaceae e podendo atingir de 20 a 30 metros de altura (A). O fruto (B) é ovulado 
contendo uma única semente (D). Suas folhas (C) apresentam textura semelhante a couro e se quebram 
facilmente. Fonte: disponível em http://gernot-katzers-spice-pages.com/engl/Dipt_odo.html 

 
 

	

As cumarinas constituem uma classe de metabólitos secundários de plantas, 

originadas, a partir, do metabolismo da glicose (BOURGAUD et al., 2001; TIWARI e 

RANA, 2015). Os metabólitos secundários desempenham um papel importante na 

interação das plantas com o meio ambiente, principalmente, como proteção contra raios 
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UV e defesa contra predadores. Esses compostos formam-se através do ácido 

chiquímico e a acetil coenzima-A (acetil-CoA) (intermediários da glicose) (Figura 6) e 

são geralmente classificados de acordo com suas vias biosintéticas em: terpenos, 

alcalóides, taninos, flavonoides, lignanas e cumarinas (BOURGAUD et al., 2001; 

IRCHHAIYA et al., 2014). 

 
Figura 6: Biossíntese dos metabólitos secundários. Os metabolitos secundários formam-se através da 
via do ácido chiquímico ou pela via do acetil-CoA (oriundos do metabolismo da glicose). Os terpenos são 
feitos a partir do ácido mevalônico.   Os alcalóides são derivados de aminoácidos aromáticos (triptofano e 
tirosina), os quais são derivados do acido chiquímico, e também de aminoácidos alifáticos (ornitina e 
lisina), derivados do acetil-CoA. As lignanas, cumarinas e taninos hidrolisáveis são derivados do ácido 
chiquímico. Por fim, os flavonoides e taninos condensados são produtos de origem mista, são derivados 
do acido chiquímico e também do acetil-CoA. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A via do ácido chiquímico produz três aminoácidos aromáticos, fenilalanina, 

triptofano e tirosina que intermediam a biossíntese de numerosos produtos naturais em 

plantas superiores (SCHMID e AMRHEIN, 1995). 

As cumarinas são derivadas da via do ácido chiquímico a partir do metabolismo 

da fenilalanina (MORE e MAHULIKAR, 2011).	A junção do ácido chiquímico com 

fosfoenolpiruvato (metabólito da glicose) forma o chiquimato-3- fosfato; a enzima 

EPSP sintase catalisa a reação que converte chiquimato-3-fosfato mais 

fosfoenolpiruvato a 5-enolpiruvil-3-fosfochiquimato (ou EPSP), originando o ácido 

corísmico (CZELUSNIAK et al, 2012). A partir deste, há a formação de aminoácidos 
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aromáticos, precursores de alcalóides, tais como os essenciais triptofano, fenilalanina e 

o não-essencial tirosina. A fenilalanina sofre ação da enzima fenilalanina amonialiase 

(PAL), a qual retira uma amônia da fenilalanina, dando origem ao ácido cinâmico, que 

por sua vez origina o ácido o-cumárico (Figura 7a). O ácido o-cumárico sofre, em 

seguida, glicosilação pela enzima trans-cinamato 4-hidroxilase e isomerização cis/trans 

da cadeia lateral (Figura 7b/7c), o que é fundamental para o processo de lactonização 

(Figura 7d) e formação final da cumarina (Figura 7) (DEWIK, 2002; SCIO, 2004). 

	

Figura 7: Biossíntese da cumarina. As cumarinas são derivadas do ácido chiquímico via fenilalanina. 
Um dos principais percursores, o ácido-cinâmico, é catalisado pela enzima trans-cinamato 4-hidroxilase, 
sofre isomerização da dupla ligação da cadeia lateral e lactonização para a formação final da cumarina. 
Fonte: Czelusniak et al, 2002 (adaptado de Scio, 2004). 

 

 

As cumarinas, também conhecidas como 1,2-benzopirona, são lactonas do ácido 

o-hidroxi-cinâmico, que consistem da fusão do benzeno com anél pirona (Figura 8) 

(MIRUNALINI e KRISHNAVENI, 2011). 
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Figura 8: Estrutura básica da cumarina. As cumarinas, 1,2-benzopirona, são lactonas do ácido-o-
hidróxi-cinâmico. Lactonas são ésteres cíclicos produtos de condensação de um grupo funcional álcool e 
um grupo ácido carboxílico na mesma molécula Fonte: Mirunalini e Krishnaveni, 2011. 

 
 

Atualmente, já foram isoladas mais de 3.400 cumarinas sendo que seu sistema 

de anéis constitui uma estrutura útil na síntese de compostos heterocíclicos e fármacos 

(AUDISIO et al., 2010). São classificadas de acordo com as substituições no anel 

benzeno e no anel pirano (LACY e O’KENNEDY et al., 2004) em: cumarinas simples, 

furanocumarinas e piranocumarinas, cumarinas miscelâneas e com substituintes no anel 

pirona (SCIO, 2004). 

As cumarinas simples são compostos derivados da estrutura básica da cumarina 

e dependendo do tipo dos substituintes (hidróxi, alcóxi, acetoxi, alquila, entre outros) 

podem ser divididas em hidroxicumarinas (exemplo: varfarina, 4-metilesculetina, 

esculetina, esculina), metoxicumarinas (exemplo: herniarina, escoparona) e 

hidrometoxicumarinas (exemplo: escopoletina, isofraxidin) (DRZEWIECKA et al., 

2013).  

As furanocumarinas possuem um anel furano de 5 membros integrado ao núcleo 

básico da cumarina. Eles se subdividem em lineares (exemplo: psoraleno) e em 

angulares (exemplo: angelicina). As piranocumarinas são semelhantes as 

furanocumarinas, no entanto possuem anel pirano com 6 membros. Assim como as 

furanocumarinas também se subdividem em lineares (exemplo: xantiletina) e angulares 

(exemplo: seselina) (MURRAY, 1989; SHINDE, et al., 2014). 

As cumarinas miscelâneas compreendem as biscumarinas ou cumarinas 

diméricas (dicumarol) e as isocumarinas (4-hidroximeleína) (MURRAY, 1989), já as 

cumarinas com substituintes no anel pirona possuem substituintes na posição C3 e C4 

(BRUNETON, 1995). 

As cumarinas possuem efeitos importante na fisiologia e na bioquímica das 

plantas, agindo como antioxidantes, inibidores de enzimas e precursores de substâncias 

tóxicas (MATOS et al., 2015). Esses compostos também estão envolvidos nas ações de 

hormônios reguladores do crescimento em plantas, além do controle da respiração, 

fotossíntese e na defesa contra infecções (KOSTOVA, 2005). 



 

	
	

38	

As cumarinas possuem um núcleo heterocíclico e são compostos extremamente 

variáveis em sua estrutura química, sendo que substituições em sua estrutura básica, 

como por exemplo, grupos hidroxila ou grupos metila, podem influenciar sua atividade 

biológica (KOSTOVA, 2005). Relatos da literatura mostram que derivados de cumarina 

contendo grupos di-hidroxilados na posição orto como a esculetina (6,7-di-hidróxi-

cumarina) e a 4-metilesculetina (6,7-di-hidróxi-4-metilcumarina) são poderosos 

inibidores da peroxidação lipídica, além de eliminarem o ânion radical superóxido e 

quelarem íons ferro. Essas propriedades as tornam substâncias de interesse como 

antioxidantes, de possível aplicação na prevenção de doenças causadas por radicais 

livres (PAYÁ et al., 1992). 

A presença de grupo hidroxila fenólico e/ou ácido carboxílico tem mostrado ser 

o fator chave para o aumento da atividade das cumarinas contra o Helicobactor pylori 

(KAWASE et al. 2001). Experimentos para se verificar a correlação da estrutura e 

atividade das cumarinas foram realizados frente a oito microrganismos, os estudos 

revelaram que o grupo metila na posição 7 e grupo OH nas posições 6 ou 8 mostraram-

se altamente efetivas em bactérias Gram-positiva e Gram-negativa (SHARMA et al., 

2005). 

Durante os últimos anos, a procura por medicamentos de origem vegetal tem 

gerado um grande interesse dos pesquisadores nas cumarinas e seus derivados, devido 

ao fato de apresentarem atividades farmacológicas potentes e relevantes. As cumarinas 

apresentam diversas atividades biológicas, incluindo, ação antidiabética (SHARMA e 

ARYA, 2011), antioxidante, hepato-protetoras, anticoagulação, antitumoral, ação 

antimicrobiana (SMYTH et al., 2009), ação antiviral, anti-inflamatória, 

antiespasmódica, dentre outras, as quais podem estar relacionadas com a inibição de 

enzimas e com a sua capacidade de suprimir espécies ativas de oxigênio.  São também 

importantes fontes de oxigênio contendo heterociclos utilizados em medicamentos e 

corantes (RAJASEKARAN et al., 2011). 

As cumarinas têm se mostrado um produto potencialmente ativo no tratamento 

da DII, devido às suas propriedades de inibição da peroxidação lipídica, da geração de 

ânion superóxido dependente de neutrófilos, da citotoxicidade induzida por 

hidroperóxido de ácido linoleico, da atividade de lipooxigenases e ciclooxigenases, 

além de agirem como agentes imunossupressores e anti-inflamatórios 

(FYLAKTAKIDOU et al; 2004).  
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1.7 Derivados da cumarina 

A cumarina e seus derivados vêm sendo utilizadas tanto na medicina popular 

quanto na tradicional (LEAL et al., 2000). Apresentam um amplo espectro de atividades 

farmacológicas e por isso vem despertando um enorme interesse científico, tanto as de 

origem natural como as de origem sintética. 

 
1.7.1 Esculetina 

A esculetina (6,7-dihidroxi-cumarina) é um derivado da cumarina que possui 

grupos hidroxila na posição 6 e 7 do esqueleto básico da cumarina (Figura 9). 

 
Figura 9: Estrutura da esculetina. A esculetina também chamada de 6,7-dihidroxi-cumarina é um 
derivado da cumarina. Ela possui 2 grupos hidroxilas, posição 6 e 7, no esqueleto básico da cumarina. 
Fonte: http://www.sigmaaldrich.com/ 

 
 

Ela é muito utilizada na medicina popular e pode ser isolada a partir de muitas 

plantas como Artemisia capillaries, Citrus limonia (LEUNG et al., 2005) e Euphorbia 

lathyris (MASAMOTO et al., 2003). 

Relatos científicos apontam que a esculetina apresenta diversas propriedades 

farmacológicas, tais como atividades anti-inflamatória (TUBARO et al., 1988), 

imunomodulatória (LEUNG et al., 2005), antioxidante (KIM et al., 2000), antiviral 

(GALABOV et al., 1996), antitumoral (PARK et al., 2008; KOK et al., 2009), protege o 

DNA contra o estresse oxidativo (KANEKO et al., 2003), anti-inflamatória intestinal 

(WITAICENIS et al., 2010), inibe a atividade da lipoxigenase e da ciclooxigenase no 

metabolismo do ácido araquidônico (PAYÁ et al., 1992; KWON et al., 2011)  e também 

atua na inibição da atividade da enzima tirosinase (MASAMOTO et al., 2003). 

 
1.7.2 4-metilesculetina 

A 4-metilesculetina (6,7-dihidroxi-4-metil-cumarina) é um derivado da cumarina 

que possui um grupo metila na posição 4 do esqueleto básico da cumarina e assim como 

a esculetina, possui grupos hidroxilas na posição 6 e 7 (Figura 10). 
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Figura 10: Estrutura da 4-metilesculetina. A 4-metilesculetina também chamada de 6,7-dihidroxi- 4-
metil-cumarina é um derivado da cumarina. Ela possui um grupo metil na posição 4 e 2 grupos hidroxilas, 
posição 6 e 7, no esqueleto básico da cumarina. Fonte: http://www.sigmaaldrich.com/ 

 

Alguns estudos vêm demonstrando que a 4-metilesculetina apresenta algumas 

funções biológicas, como, atividades antioxidante (PAYÁ et al., 1992; LEE et al., 

2007), anti-inflamatórias (HOULT et al., 1994), anti-inflamatória intestinal 

(WITAICENIS et al., 2010) e antitumoral (HAJIME et al., 2007). 

 

1.7.3 Esculina 

A esculina (7-hidroxi-6-O-glucosilcumarina) é um derivado glicosilado da 

cumarina. Possui o mesmo esqueleto básica da esculetina, sendo que ao invés de grupo 

hidroxila na posição 6 ela possui um açúcar, a glicose (Figura 11). 

 
Figura 11: Estrutura da esculina. A esculina também chamada de 6,7-dihidroxi-6-O-glucosilcumarina é 
um derivado da cumarina. Ela possui um açúcar na posição 6 e um grupo hidroxila na posição 7. Fonte: 
http://www.sigmaaldrich.com/ 

 

A esculina é muito utilizada na medicina popular Chinesa. Ela pode ser extraída 

da planta Fraxius sielboldiana blume (Oleaceae) (LEE et al., 2007), que é encontrada 

no leste da Ásia, principalmente no sul da China (ZHAO et al., 2007). 

Possui algumas funções biológicas como a atividades anti-inflamatória 

(STEFANOVA et al., 1995; ZHANG e WANG, 2015), atividade anti-inflamatória 

intestinal (WITAICENIS et al., 2013), antioxidante (LEE et al., 2007), anticâncer 

(PARK et al., 2008),	 antivascular (RIOS et al., 2010) e melhora a disfunção renal 

induzida pela diabetes (KANG et al. 2014). 
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1.8 Estrutura e características físico química das proteínas 

 

1.8.1 HSA 

A ligação de fármacos às proteínas plasmáticas é um parâmetro farmacológico 

importante, uma vez que afeta com frequência a distribuição e eliminação de uma 

droga, bem como a duração e a intensidade da sua ação fisiológica. Portanto, investigar 

a interação de fármacos com a HSA além de fornecer informações úteis da ação do 

ligante, também pode ser usado como um modelo para elucidar o complexo proteína-

ligante. 

Devido ao fato das cumarinas apresentarem diversas atividades farmacológicas, 

torna-se essencial estudar suas interações com a HSA para a compreensão dos seus 

mecanismos de ação, a nível molecular. Diversos trabalhos vêm destacando a 

importância das interações entre a HSA e ligantes cumarínicos (RAHMAN et al., 1992; 

ZATON et al., 1995; FERRER et al., 1998; ZATON e VILLAMOR, 2000; SHOBINI et 

al., 2001; BI et al., 2005; DEEPA e MISHRA, 2005; GARG et al., 2013; DOMOTOR et 

al., 2014; YEGGONI et al., 2014; YEGGONI et al., 2016). 

A HSA é a principal e mais abundante proteína sérica do plasma sanguíneo, 

constituindo cerca de 50% das proteínas plasmáticas (AKBAY et al., 2010). Devido a 

sua extraordinária capacidade de interação e tendo uma alta afinidade por uma grande 

variedade de metabólitos e fármacos, a HSA é o principal carreador de várias 

substâncias endógenas (hormônios, ácidos graxos) ou exógenas (cumarinas, 

medicamentos) até o órgão alvo (VARSHNEY et al., 2010; DOMOTOR et al., 2014), 

tornando-se assim, uma importante ferramenta para o desenvolvimento de novos 

agentes terapêuticos e para a determinação da farmacocinética de fármacos, além de sua 

distribuição e eliminação (KRATZ e ELSADEK, 2012). 

A HSA consiste de uma única cadeia polipeptídica (monômero) não glicosilada, 

contendo 585 resíduos de aminoácidos. Possui massa molecular total de 66 kDa, 

dividindo-se em três domínios (I, II e III), cada qual contendo dois subdomínios A e B 

(Ia, Ib, etc.) com 10 α-hélices cada, sendo estabilizadas por 17 pontes dissulfeto (HE e 

CARTER, 1992; SUGIO et al., 1999). As principais regiões de interação de compostos 

aromáticos e heterocíclicos com a HSA estão localizadas nos subdomínios IIa e IIIa, 

denominados como sítio I e II, respectivamente (Figura 12) (HE e CARTER, 1992; 

CARTER e HO, 1994). 
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HSA contém apenas um resíduo de triptofano na posição 214 (Trp214), no 

subdomínio IIA (PETERS, 1995), que é utilizado como uma sonda para experimentos 

de fluorescência. Dessa forma, os experimentos de fluorescência são usados nos estudos 

da interação da HSA com medicamentos / ligantes (DEEPA e MISHRA, 2005). Sua 

estrutura obtida por difração de raios X encontra-se no banco de dados de proteínas, 

RCSB Protein Data Bank (PDB), sendo seu código de entrada (PDB ID) 1AO6. 

 
Figura 12: Estrutura tridimensional da HSA. A proteína HSA possui três domínios (I, II e III) sendo 
cada um constituído por dois subdomínios indicados em: Ia: azul, Ib: ciano, IIa: verde, IIb: verde escuro, 
IIIa: lilás claro, IIIb: roxo). O único resíduo de triptofano (Trp214), indicado na cor laranja, da HSA está 
localizado no bolso	 hidrofóbico do subdomínio IIa. As pontes dissulfeto estão indicadas em amarelo 
(código de entrada no PDB 1AO6) (SUGIO et al., 1999). 

	
	

1.8.2 TNF-a 

O TNF-α é um importante regulador da imunidade e inflamação, bem como da 

diferenciação e da morte celular (CLARK, 2007). Inicialmente, o TNF-α humano é 

sintetizado como uma proteína transmembrana não-glicosilada, de aproximadamente 26 

kDa com 233 resíduos de aminoácidos (PENNICA et al., 1984; SHIRAI, et al, 1985; 

POLLOK et al, 1994) consistindo de um domínio citoplasmático com 29 resíduos de 

aminoácidos, de segmento transmembrana com 28 resíduos de aminoácidos e de uma 

região extracelular com 176 resíduos de aminoácidos (POLLOK et al, 1994; GRUSS et 

al, 1995), contendo uma extremidade aminoterminal intracelular e uma grande 

extremidade carboxiterminal extracelular (ABBAS e LICHTMAN, 2005; HEHLGANS 

e PFEFFER, 2005; SAUNDERS et al., 2005). 
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A enzima conversora de TNF (TACE), uma metaloproteinase ancorada à 

membrana plasmática de 85kDa, cliva proteolíticamente o TNF entre os resíduos Ala 

(YU et al., 2009) e Val, nas posições 76 e 77 respectivamente, (WATTS et al., 1999), 

gerando sua forma solúvel ativa (Figura 13) (BLACK et al, 1997; WAJANT et al, 

2003) que normalmente circula como um homotrímero (PENNICA et al, 1984; SMITH 

e BAGLIONI, 1987; KRIEGLER et al, 1988; WYZGOL et al., 2009; HORIUCHI et al., 

2010). 

 
Figura 13: Aspectos do TNF-a transmembrana (tmTNF) e da forma solúvel (sTNF). O tmTNF é 
um precursor da forma solúvel expressa na membrana de células e é sintetizado como um homotrímero. 
A enzima TACE é responsável por clivar o tmTNF entre os aminoácidos Ala76 e Val77 obtendo-se assim 
a forma solúvel que pode se ligar tanto ao TNFR1 quanto ao TNFR2. Uma vez ligada aos receptores de 
TNF, o sTNF media efeitos pleitrópicos como apoptose, proliferação celular e produção de mediadores 
inflamatórios. O infliximabe, anticorpo monoclonal, ao se ligar no sTNF bloqueia a ação do TNF-a 
impedindo sua ligação ao receptor celular. Fonte: adaptado de Horiuchi et al., 2010. 

 

 

Tanto a forma transmembrana quanto a forma solúvel são biologicamente ativas, 

no entanto, a forma solúvel do TNF-a é descrita como sendo mais potente 

(DECOSTER et al., 1995). 

A forma solúvel do TNF-α com 17,4 kDa, possui cadeia polipeptídica com 157 

resíduos de aminoácidos, que corresponde ao domínio extracelular C-terminal do 

comprimento completo da proteína de membrana (ECK e SPRANG, 1989; HORIUCHI 

et al., 2010). 

A estrutura do TNF-α foi resolvida através da cristalografia de raios X e está 

depositada no PDB com código de entrada 1TNF (ECK e SPRANG, 1989), indicando 

que os três monômeros são simétricos e idênticos e interagem formando um trímero 

(Figura 14) (ECK e SPRANG, 1989; JONES et al, 1989). 

Apoptose,	proliferação	
celular	e	produção	de	

citocinas

Infliximab
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Figura 14: Estrutura tridimensional do TNF-α. (A) vista lateral: O TNF-α é um homotrímero, ou seja, 
é constituído por 3 monômeros. Os 3 monômeros que constituem o TNF-α estão mostrados em verde 
(cadeia A), azul ciano (cadeia B) e rosa (cadeia C), respectivamente. (B) vista superior: Cada monômero 
possui dois triptofanos, o Trp28 e o Trp114 (em laranja). (C) As pontes dissulfeto estão indicadas em 
amarelo. O N-terminal está representado em vermelho e o C-terminal em azul (código de entrada no PDB 
1TNF) (ECK e SPRANG, 1989). 

 
 

As atividades biológicas do TNF-a são mediados por dois tipos de receptores de 

superfície celular, o receptor de TNF tipo 1 (TNF-R1), de peso molecular de 55 kDa, e 

o receptor de TNF tipo 2 (TNF-R2) de 75 kDa (ZHANG e AN, 2007), que são 

responsáveis pela interação do TNF-α com as células alvos (WATTS, 2005), iniciando 

assim a via de sinalização celular que pode levar tanto a sobrevivência como a morte da 

célula (SCHLUTER e DECKERT, 2000).  

 
1.9 Interação proteína-ligante 

A função de muitas proteínas depende da sua capacidade, não apenas de se 

associar a um ligante, mas também de liberar o ligante no momento e no local 

necessário. Dessa forma, a função e o reconhecimento entre proteínas e ligantes é um 

dos principais eventos para a interação reversível, sendo primordial para a realização de 

diversas funções biológicas. 

Em nível molecular, a atividade biológica de ligantes como drogas, corresponde 

à interação de moléculas pequenas a receptores macromoleculares, que geralmente são 

proteínas (CREIGHTON, 1990; 1993).  Este processo de ligação entre uma proteína (P) 

e um ligante (L) é considerado uma condição de equilíbrio, resultando em um processo 

reversível entre a associação e dissociação de ligante e pode ser descrito pela equação 

de equilíbrio abaixo: 

𝑃 + 𝐿	D	𝑃𝐿  
 

A B C

C-terminal

N-terminal

Trp28

Trp114

(Equação 1) 
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As atividades biológicas que descrevem estes processos podem ser expressas por 

modelos matemáticos e indicam afinidades entre as moléculas (CAMPBELL e DWEK, 

1984). Uma grande variedade de métodos físico-químicos foi estabelecida para a 

determinação quantitativa de constantes de associação e de dissociação do complexo 

proteína-ligante, sendo a reação expressas pela constante de equilíbrio (K): 

 

K& =
[PL]
P [L] => K& = 	

1
K.

 

 

sendo Ka e Kd são as constantes que descrevem respectivamente a taxa de associação e 

de dissociação de um ligante em relação a uma proteína indicando o equilíbrio entre o 

complexo PL formado e seus componentes separados (P e L) não ligados; [P], [L] e 

[PL] são as concentrações no equilíbrio da proteína, do ligante e do estado complexado, 

respectivamente. [P] e [L] são também referidos como os estados livres ou não ligados, 

por exemplo, ligante "livre", "proteína não ligada", e [PL] é frequentemente referido 

como "ligante ligado" ou "receptor saturado" dependendo do contexto experimental 

(DUNN, 2010). 

A constante de associação (Ka) fornece uma medida de afinidade do ligante L 

pela proteína P, sendo dado em unidades de M-1, de forma que um valor alto de Ka 

indica uma alta afinidade de ligação do ligante pela proteína e um baixo valor de Ka 

indica uma baixa afinidade de ligação. Já a constante Kd é expressa em unidade de 

concentração molar (M), ou seja, um valor menor de Kd corresponde a uma afinidade 

maior do ligante pela proteína indicando um complexo mais estável e com menos 

espécies livres presentes em solução. Contudo, um valor de Kd na faixa de mM implica 

uma relação de aproximadamente 1:1.000 de livre para estados ligado em uma mistura 

equimolar de P e L, um Kd na faixa de uM implica uma relação de cerca de 1: 1.000.000 

desses estados, ou seja, um complexo muito mais estável, com menos espécies livres 

presentes. 

Uma compreensão detalhada das interações macromoleculares, que envolvem 

proteínas e ligantes, requer informação sobre a energética (termodinâmica) e a cinética 

das moléculas que interagem, já que fornecem as informações necessárias para 

determinar e quantificar os agentes que estabilizam estas interações. Normalmente, 

considera-se um estudo quantitativo do equilíbrio de ligação de uma proteína a um 

ligante para determinar as seguintes informações: (1) estequiometria da interação, (2) 

(Equação 2) 
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existência e grau de cooperatividade (positivo ou negativo) e (3) a dependência da 

constante de equilíbrio com os parâmetros variáveis da solução (por exemplo, 

temperatura, pH e concentração de sal), que podem fornecer informações sobre a 

natureza da interação. 

De modo geral, a albumina quando em solução possui a capacidade de sofrer 

alterações, fato este que dificulta a elaboração de modelos capazes de explicar a 

interação destas macromoléculas, com diversos sistemas. Baseado nesse fato, uma 

grande variedade de métodos biofísicos tem sido utilizada para analisar as interações 

entre proteínas e ligantes, tais como, espectroscopia de fluorescência (CARUSO et al., 

2012), transferência de energia de ressonância por fluorescência (FRET) (MAITY et al, 

2012; YADAV et al, 2012), ressonância magnética nuclear (RMN) (VIEGAS et al, 

2011), calorimetria de titulação isotérmica (ITC) (ZAIDI et al, 2013), além de docking e 

modelagem molecular (SHOBINI et al, 2001). 

No entanto, resultados obtidos de espectros de fluorescência, em que se verifica 

a diminuição (ou supressão) da intensidade dos mesmos após a adição de ligante na 

solução, e de ressonância magnética nuclear adicionado a estudos de modelagem 

molecular, foram realizados de forma a acrescentar uma imagem muito mais clara do 

processo de interação proteína-ligante (GONÇALVES et al., 2011; SHOBINI et al., 

2001; VARLAN e HILLBRAND, 2011; VIEGAS et al., 2011; WANG et al., 2011). 

 

1.10 Técnicas utilizadas 

 

1.10.1 Ressonância Magnética Nuclear 

Ao longo dos anos, os métodos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

demonstraram ter a capacidade de fornecer informações estruturais dos processos de 

reconhecimento molecular em solução, principalmente, naqueles envolvendo as 

interações entre proteínas e ligantes de interesse biológico (HELLER e KESSLER, 

2001; PELLECCHIA, et al., 2002).  

A técnica de RMN investiga a estrutura do núcleo magnético da molécula, 

principalmente, hidrogênios e carbonos, e fornece informações detalhadas sobre a 

conectividade dos átomos da molécula (VOLLHARDT e SCHORE, 2013). 

A Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H-RMN) é um método 

poderoso de determinação de estruturas orgânicas já que a maioria dos compostos 

orgânicos possuem hidrogênios. A técnica baseia-se nas propriedades magnéticas dos 
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núcleos de hidrogênio (prótons) presentes em cada molécula. Esses núcleos, apresentam 

uma característica quântica denominada spin que se encontram dispostos em 

orientações aleatórias, porém, quando colocados sob a influência de um campo 

magnético (B0), eles se alinham em orientações específicas, a favor (a) ou contra (b) o 

campo externo aplicado (YADAV, 2005; RULE e HITCHENS, 2006).  

No entanto, para que o alinhamento ocorra, é necessária uma pequena 

quantidade de energia entre essas duas orientações, gerando uma magnetização 

resultante. Essa magnetização é perturbada por um pulso de rádio frequência (rf) 

alterando sua orientação (GUNTHER, 1983), no caso, uma radiação eletromagnética na 

frequência rádio. Quando em ressonância, radiação de radio frequência é absorvida 

pelos núcleos e ocorrem transições de a para b (excitação) (YADAV, 2005; RULE e 

HITCHENS, 2006). Os núcleos no estado b relaxam ao estado a liberando energia, ao 

retornarem em sua orientação original emitem uma radiação que origina um sinal 

elétrico no equipamento de RMN. Esse sinal é digitalizado e após processamento 

matemático dos dados (via transformada de Fourier) é possível traçar um gráfico da 

intensidade do sinal em função da frequência aplicada, que chamamos espectro de RMN 

(ERNEST e ANDERSON, 1983; STILBS, 1987). 

As posições dos sinais no espectro de RMN, são determinadas de acordo com 

suas distâncias em relação ao sinal da molécula de referência, o tetrametilsilano (TMS). 

Os sinais desses prótons, ou deslocamento químico, aparecem em diferentes posições no 

espectro de RMN indicando a presença de núcleos em um ambiente químico diferente. 

Os deslocamentos químicos são medidos ao longo da abscissa do espectro com a 

utilização de uma escala (d) em unidades por milhão (ppm), variando normalmente 

entre 0 e 15 ppm (YADAV, 2005; RULE e HITCHENS, 2006).  

Os espectros de RMN podem apresentar desdobramento de sinais devido a 

interações entre os spins nucleares vizinhos. Esse tipo de efeito é denominado 

acoplamento spin-spin e ocorre entre núcleos não equivalentes. O acoplamento origina-

se da interação dos momentos magnéticos de um hidrogênio com os momentos 

magnéticos dos hidrogênios vizinhos. O acoplamento de um hidrogênio com outro gera 

um sinal duplo que é chamado dubleto, o acoplamento entre três hidrogênios gera um 

sinal triplo, tripleto, e assim por diante. Sinais com múltiplos sinais (mais de 7 ou 8) 

podem ser chamados multipletos. Já quando ocorre apenas um sinal este é chamado de 

singleto (YADAV, 2005; RULE e HITCHENS, 2006). 
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Dentre as técnicas de RMN, a espectroscopia da Transferência de Diferença de 

Saturação (STD-RMN) tornou-se uma das técnicas mais potentes e versáteis, com 

crescente aplicação tanto nas pesquisas acadêmicas, para estudo das interações 

moleculares proteína-ligante (MEYER e PETERS, 2003; LEPRE et al., 2004), quanto 

na indústria farmacêutica, para estratégias e design de novos fármacos (MAYER e 

MEYER, 1999; PELLECCHIA et al, 2008). Essa técnica de RMN apresenta vantagens 

perante outras pois, além de permitir determinar as constantes de dissociação entre a 

proteína e o ligante, possibilita também determinar os epítopos envolvidos no processo 

de reconhecimento molecular, ou seja, quais átomos do ligante se encontram mais em 

contato com o interior do sítio de interação da proteína (SKINNER e LAURENCE, 

2008; LUDWIG e GUNTHER, 2009; VIEGAS et al., 2011). 

O princípio fundamental da técnica STD-RMN baseia-se no Efeito Nuclear 

Overhauser (NOE) para estudar processos de reconhecimento de pequenos ligantes por 

receptores biológicos (NI, 1994). O NOE pode ser definido como a mudança de 

intensidade de uma ressonância quando as populações de um núcleo adjacente são 

perturbadas do seu equilíbrio térmico. Dependendo do movimento molecular dos 

núcleos em solução, o NOE pode ser positivo ou negativo. Moléculas pequenas ou 

médias (no caso, pequenos ligantes), com massa molecular de 1-2 kDa exibem NOE 

positivo, já moléculas grandes (proteínas) exibem NOE negativo. Quando ocorre 

interação proteína-ligante, o ligante recebe magnetização da proteína e adota o NOE 

correspondente, ou seja, passa a apresentar NOE negativo. Ao sair do sítio de ligação da 

proteína devido ao equilíbrio químico da reação, o ligante “carrega” o NOE negativo, 

reduzindo assim, as intensidades do sinal do ligante em relação ao espectro de 

referência (LUDWIG e GUNTHER, 2009).  

Para que o efeito de STD seja visível, a concentração de ligante deve estar na 

faixa entre 1:10 – 1:1000, ou seja, com uma alta concentração em relação a proteína 

(SZCZYGIEL et al., 2009). A proteína, por sua vez, é utilizada com concentrações entre 

1 e 20 µM (VIEGAS et al., 2011). A intensidade do espectro de STD depende do 

número de moléculas de ligante que recebem magnetização, ou seja, quanto maior a 

quantidade de ligante, maior a transferência de magnetização (LEPRE et al., 2004; 

LUDWIG e GUNTHER, 2009; ANGULO et al., 2010). 

A técnica de STD é mais indicada para estudar a interação de proteínas com 

pequenos ligantes de afinidade média (MAYER e MEYER, 1999; VIEGAS et al., 

2011). Ligantes que interagem fortemente com o receptor (proteína) ou que possuem 
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fraca interação não podem ser detectados (DALVIT et al., 2003). Os experimentos de 

STD-RMN fundamentam-se na transferência de magnetização da proteína para os 

ligantes, através de trocas químicas rápidas entre seus estados ligado e livre. Baseado 

nisso, em ligantes com alta afinidade, a transferência de saturação não é feita de forma 

efetiva para o estado livre dos ligantes devido a uma troca química lenta, que resulta 

num espectro de STD sem sinal observável (DALVIT et al., 2003; WANG et al., 2004). 

O experimento de STD faz uso da saturação seletiva para identificar ligantes que 

interagem com a proteína. Dessa forma, é necessário excitar apenas regiões onde a 

proteína apresenta sinais, com isso, a magnetização se propaga para outras regiões da 

proteína, incluindo, o sítio de interação com o ligante que deve ficar saturado de 

magnetização. Como a propagação da magnetização depende da massa molecular da 

proteína, é esperado que o efeito de STD seja mais visível em proteínas de alta massa 

molecular (MAYER e MEYER, 1999). 

De forma prática, o experimento de STD-RMN (MAYER e MEYER, 2001) 

consiste na diferença entre dois experimentos. O primeiro experimento, on-resonance, a 

magnetização dos hidrogênios da proteína é seletivamente saturada através de pulsos de 

rádio frequência (rf), que são aplicados apenas na frequência de ressonância da proteína, 

nas regiões entre 0,5 e -1,5 ppm, pois normalmente os ligantes não possuem sinais nessa 

região enquanto que as proteínas sim. A saturação se propaga através dos hidrogênios 

saturados da proteína e é transferida aos ligantes. Os ligantes então dissociam-se da 

proteína devido ao equilíbrio químico, porém permanecem em um estado saturado. Em 

seguida realiza-se um segundo experimento, off-resonance, em que pulsos rf são 

aplicados fora da faixa de ressonância dos núcleos dos ligantes e da proteína, sendo a 

intensidade dos sinais dada por I0 (off-resonance). Da subtração do espectro off-

resonance e on-resonance, irá surgir um espectro de diferença (difference ou espectro 

de STD-RMN) (HELLER e KESSLER, 2001; MEYER e PETERS, 2003), como é 

exemplificado na figura abaixo (Figura 15). 
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Figura 15: Representação esquemática do experimento de STD-RMN. O experimento de STD-RMN 
é realizado em 2 etapas: off-resonance e on-resonance. No experimento de on-resonace a proteína é 
saturada por um pulso de radio frequência (rf) representado por uma seta preta. No experimento de off-
resonance, pulsos rf são aplicados na amostra fora da faixa do ligante e da proteína. A subtração entre os 
espectros off- e on-resonance (espectro em que a proteína é saturada) resulta num espectro de diferença de 
transferência de saturação denominado STD. Fonte: Adaptado de VIEGAS et al., 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dessa forma, a técnica de STD-RMN pode ser utilizada como um screening de 

ligantes, assim, no espectro final (espetro de STD-RMN), irão apenas aparecer as 

ressonâncias espectrais dos ligantes que receberam magnetização da proteína, ou seja, 

irão estar presentes apenas as ressonâncias do ligante que interagiu com a proteína 

(WANG et al., 2004; SKINNER e LAURENCE, 2008). 

 

1.10.2 Espectroscopia de fluorescência 

A espectroscopia de fluorescência tem sido amplamente utilizada para investigar 

as propriedades de interação ligantes e proteínas (MODUKURU et al, 2005) e podem 

fornecer informações sobre o mecanismo de supressão, as constantes de ligação e 

também dos sítios de ligação, podendo ajudar na compreensão dos mecanismos de 

ligação entre esses compostos (BI et al, 2005; SHAIKH et al., 2007). 

Uma molécula quando em solução encontra-se num estado excitado que é 

gerado pela absorção de luz. Esse estado é energeticamente mais rico que o estado 

fundamental. O processo de formação e desativação dos estados excitados dos átomos e 
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moléculas é convenientemente representado pelo diagrama de Jablonski (LAKOWICZ, 

1999) na Figura 16. 
 

Figura 16: Diagrama de Jablonsky. Representação esquemática das possíveis transições eletrônicas 
após excitação por hν (etapa 1): decaimento não radiativo Sn→S1(etapa 2); emissão de fluorescência 
S1→S0 (etapa 3); decaimento não radiativo S1→S0 (etapa 4) e T1→S0 (etapa 7); cruzamento intersistemas 
S1→T1 (etapa 5), T1→S0 (etapa 8); e emissão de fosforescência T1→S0 (etapa 6).  

 
 

A temperatura ambiente a maioria das moléculas possuem os seus elétrons no 

nível vibracional mais baixo do estado fundamental (nível 0 de S0); a absorção de luz 

origina transições para níveis vibracionais de maior energia de S1 ou de outros estados 

excitados singletos (S2,....Sn), como representado pela etapa 1 do diagrama de 

Jablonski. O excesso de energia é dissipado para o nível vibracional 0 do primeiro 

estado excitado singleto S1 (etapa 2). Estes processos de relaxação entre nível 

eletrônicos excitados envolvendo estados de mesma multiplicidade são denominados de 

conversão interna (LAKOWICZ, 1999).  

Quando uma molécula é excitada ao seu nível eletrônico singlete de maior 

energia (de S0 para S1 ou S2), isso permite acessar níveis vibracionais e rotacionais de 

maiores energias. Com a relaxação para níveis vibracionais e rotacionais de menor 

energia, dentro do mesmo nível eletrônico singlete (S1 ou S2) para o qual a molécula 

foi excitada, parte da energia absorvida na excitação dá origem ao processo denominado 

de relaxação vibracional. O restante da energia absorvida no processo de excitação é 

então irradiado para que a molécula volte ao seu estado fundamental, neste caso, o 

fenômeno é chamado fluorescência. A etapa 3 que representa o decaimento radiativo da 

fluorescência pode estar relacionada a diferentes níveis vibracionais de S0 originando as 

bandas dos espectros de emissão (LAKOWICZ, 1999; SKOOG et al., 2002). O terceiro 

mecanismo de desativação de S1 é não radiativo e transita para o estado T1, sendo 
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representado pela etapa 5, e denominado de cruzamento intersistemas, uma vez que 

estão envolvidos estados com diferentes multiplicidades (singleto-tripleto) (EWING, 

1972; LAKOWICZ, 1999; SKOOG et al., 2002).  

Moléculas no estado S1 podem experimentar uma conversão de spin para o 

primeiro estado tripleto, T1. As transições para o estado fundamental (singleto), a partir 

de um estado tripleto (T1) dão origem ao fenômeno da fosforescência (EWING, 1972; 

LAKOWICZ, 1999; SKOOG et al., 2002). 

A fluorescência de supressão pode se referir a todo e qualquer processo em que 

ocorre diminuição da intensidade de fluorescência de uma amostra. Tal diminuição 

pode ser devido a uma variedade de interações moleculares tais como: reações de estado 

excitado, rearranjos moleculares, transferência de energia, formação de complexos de 

estado fundamental e supressão colisional que resultam no fenômeno chamado de 

supressão ou quenching (LAKOWICZ, 1999). O quenching da fluorescência sugere a 

evidência de interações moleculares. 

Os diferentes mecanismos de supressão são geralmente classificados em 

dinâmico (ou colisional) ou estático (LAKOWICZ, 1999).  A supressão estática ou 

dinâmica podem ser distinguidas pelas suas diferentes dependências em relação a 

temperatura e viscosidade ou pela medida do tempo de vida de fluorescência. A 

supressão dinâmica ocorre quando há contato entre o supressor e o fluoróforo durante 

seu tempo de vida de fluorescência, formando um complexo fluorescente. Nesse caso, o 

fluoróforo retorna ao estado fundamental durante um eventual encontro com o 

supressor. Nesse processo, as moléculas não são alteradas quimicamente.  Já no 

processo de supressão estática ocorre a formação de um complexo não fluorescente 

entre o fluoróforo e o supressor. Quando esse complexo absorve luz, ele retorna a seu 

estado fundamental sem emissão de fóton (LAKOWICZ, 1999). 

 
1.10.3 Docking molecular 

O entendimento dos mecanismos de reconhecimento molecular receptor-ligante, 

além de ser um dos principais desafios da biologia molecular, tornou-se um dos 

principais métodos na pesquisa de desenvolvimento racional de novos fármacos. 

Motivada pela possibilidade de redução do tempo e do alto custo computacional 

envolvidos, essa técnica vem atraindo o interesse de universidades, indústrias 
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farmacêuticas e empresas de biotecnologia em todo o mundo (MORGON e 

COUTINHO, 2007).  

O estudo do docking molecular receptor-ligante consiste basicamente no 

presságio do modo de ligação, da conformação e orientação (pose) do ligante na região 

de ligação (sítio ativo) de um alvo molecular e na quantificação da afinidade entre o 

receptor e ligante, permitindo assim caracterizar o comportamento deste ligante no sítio 

de interação da proteína alvo, bem como elucidar alguns mecanismos desta interação 

(Figura 17) (MENG et al., 2011). O processo de docking inicia-se com o 

posicionamento do ligante no receptor, e através de funções de scoring (pontuação), 

busca-se uma conformação do ligante que seja complementar ao receptor de forma 

estrutural e energética (SINNOKROT e SHERRIL, 2003). 

Dentre os vários programas de docking molecular disponíveis, como o DOCK 

(EWING et al., 2001), AutoDock (ADT) (MORRIS et al., 1998), GOLD (JONES et al., 

1997), FlexX (KRAMER et al., 1999), SURFLEX (JAIN, 2003), o programa de escolha 

utilizado nesse trabalho foi o ADT. O ADT é amplamente utilizado para estudos de 

docking de pequenas moléculas em macromoléculas proteicas, por proporcionar 

resultados confiáveis e de boa concordância com os dados experimentais (SOUZA et 

al., 2006), além de ser distribuído gratuitamente para a comunidade acadêmica. Por ser 

um método de modelagem molecular flexível permite que o ligante seja inicialmente 

modelado de forma aleatória na parte externa da proteína, explorando translações, 

orientações e conformações, até que um sítio ideal seja encontrado, permitindo assim, 

calcular a energia do ligante no contexto do sítio ativo (MORRIS et al., 1998; 

MORGON e COUTINHO, 2007). 
 

Figura 17: Representação esquemática do docking molecular. O docking molecular é um método que 
prevê a orientação preferencial de interação entre moléculas ligadas entre si para a formação de um 
complexo estável (PL).  O ligante (L) se liga no sítio específico da proteína (P), no sítio de ligação, que é 
caracterizado por um arranjo tridimensional de aminoácidos. O sítio ativo, pode estar localizado no sítio 
de ligação ou próximo dele; esse sítio é uma região específica em forma de bolso. O grau de afinidade e a 
especificidade da ligação entre proteínas e ligantes é determinado por forças intermoleculares e a 
combinação dessas forças é responsável por gerar uma resposta fisiológica. 
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2. Justificativa 
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Baseado no fato de que a DII não possui cura e nem tratamento eficaz, o grupo 

de pesquisa do prof. Di Stasi, Laboratório de Fitomedicamentos, Departamento de 

Farmacologia da UNESP, Campus de Botucatu, induziram por ácido 

trinitrobenzenosulfônico (TNBS) a DII em ratos. 

Considerando a atividade antioxidante e as similaridades químicas com os 

flavonoides, foram selecionadas a cumarina (LUCHINI et al., 2008) e alguns de seus 

derivados como a 4-metilesculetina, esculetina e a esculina (WITAICENIS et al., 2010; 

2013; 2014) para estudo, pois além de apresentarem potente atividade antioxidante 

(PAYÁ et al.,1992; KIM et al., 2000; LEE et al., 2007; SMYTH et al., 2009), elas 

também apresentam atividade benéfica contra o processo anti-inflamatório intestinal 

(LUCHINI et al., 2008; WITAICENIS et al., 2010; 2013; 2014). 

Os pesquisadores verificaram que após ingestão via oral das cumarinas, os ratos 

tiveram uma redução e remissão dos sintomas inflamatórios intestinais, levando-nos a 

crer na hipótese de que as cumarinas estariam se ligando ao TNF-a, impedindo sua 

ligação com os receptores específicos localizados na superfície da célula alvo e assim 

amenizando a inflamação. 

Sendo assim, nosso grupo de pesquisa em colaboração com o grupo do prof. Di 

Stasi estabeleceu protocolo experimental baseado em métodos biofísicos para verificar 

se estava ocorrendo ou interação das cumarinas com a principal proteína envolvida na 

patogênese da DII, o TNF-a, além de verificar também a ocorrência de interação com a 

HSA. 

A HSA, principal proteína transportadora na corrente sanguínea, desempenha 

um importante papel no transporte de ligantes endógenos e exógenos presentes no 

sangue. Devido a alta flexibilidade em sua estrutura e capacidade de ligação a uma 

grande variedade de moléculas, é indicada como um importante instrumento para o 

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos e para a determinação da 

farmacocinética de fármacos, além de sua distribuição e eliminação (ELSADEK e 

KRATZ, 2011). Dessa forma, a HSA torna-se uma proteína modelo, imprescindível e 

de fundamental para o estudo de interações proteína-ligante. (ZSILA et al., 2003). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

O objetivo geral deste trabalho foi investigar a interação da cumarina e seus 

derivados (4-metilesculetina, esculetina e esculina) com o mediador inflamatório TNF-

a, envolvido na Doença Inflamatória Intestinal. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

a) verificar e caracterizar a interação da cumarina e seus derivados com a 

proteína HSA através de técnicas espectroscópicas de UV-Vis, fluorescência, STD-

RMN e docking molecular, de forma a estabelecer um protocolo experimental;  

b) verificar e caracterizar a interação da cumarina e seus derivados com o 

mediador inflamatório TNF-α por espectroscopia de STD-RMN e docking molecular; 

c) investigar o potencial farmacológico da cumarina e também de seus derivados 

na atividade anti-inflamatória intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	
	

58	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Materiais e Métodos 
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4.1 Metodologias utilizadas para a verificação da interação proteína-ligante 

 Primeiramente verificou-se a ocorrência ou não de interação das cumarinas com 

a HSA. A HSA é uma proteína amplamente estudada e com características físico 

químicas bem conhecidas. Baseado nisso, ela foi utilizada para a caracterização dos 

ligantes cumarínicos.  

Para tal, utilizou-se as técnicas de UV-Vis, espectroscopia de fluorescência, 

STD-RMN e docking molecular para verificar ou não a interação entre a HSA e os 

ligantes e também para estabelecer um protocolo experimental (Figura 18).  

Através da técnica de UV-Vis determinou-se as concentrações estoques das 

HSA e dos ligantes. Uma vez determinada as concentrações, realizou-se espectroscopia 

de fluorescência para verificar a ocorrência ou não da interação proteína-ligante. A 

técnica de STD-RMN estava sendo implantada no laboratório e deveria ser padronizada 

de acordo com os experimentos. Dessa forma, utilizou-se essa técnica, que também 

fornece dados sobre a interação ou não com os ligantes, para verificar se ambas, 

fluorescência e STD-RMN, corroboravam. O método de docking molecular foi utilizado 

para caracterizar o comportamento do ligante no sítio de interação da proteína alvo bem 

como elucidar alguns mecanismos dessa interação. 

Uma vez estabelecido o protocolo experimental através da HSA, iniciou-se os 

estudos com o TNF-a. Após a observação de que as técnicas corroboravam entre si, 

optou-se por realizar apenas STD-RMN com o TNF-a pois é uma técnica que utiliza 

quantidades menores de reagentes, otimizando tempo e recurso. Também foi realizado 

docking molecular (Figura 18). 
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Figura 18: Fluxograma das metodologias utilizadas. Numa primeira fase as metodologias utilizadas 
para verificação dos processos de reconhecimento molecular entre a HSA e os ligantes (cumarina, 
esculetina, 4-metilesculetina e esculina) foram espectroscopia de fluorescência e STD-NMR sendo 
complementadas por estudos de modelagem molecular como o docking e a dinâmica molecular. Numa 
segunda fase utilizou-se das técnicas de STD-NMR para a verificação dos processos de interação entre a 
proteína (mediador) inflamatória TNF-α com os mesmos ligantes sendo estes estudos também 
complementados por modelagem molecular. 

 

 

4.2 Preparo das Soluções Estoques dos Ligantes Cumarínicos e das proteínas HSA 

e TNF-α. 

A proteína HSA de fração V e TNF-α, etanol absoluto, etanol deuterado, água 

deuterada, fosfato de sódio monobásico e dibásico e cloreto de sódio (todos com pureza 

> 99%) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO. Para os experimentos de 

fluorescência, a proteína HSA foi preparada em tampão fosfato 50 mM (pH 7,4). Para 

os experimentos de RMN, a HSA foi dissolvida em água deuterada (D2O) e tampão 

fosfato 50 mM (pD 7,4). A solução estoque de HSA foi filtrada com auxílio de filtro 

Millipore de 0,22 µm. A proteína TNF-α foi reconstituída em tampão fosfato em água 

deuterada (D2O) (50 mM) e tratada de acordo com as recomendações do fabricante e a 

solução estoque obtida foi de 57,47 uM. 

Os ligantes, cumarina, 4-metilesculetina, esculetina e esculina, também da 

Sigma-Aldrich, foram fornecidos pelo Prof. Dr. Claudio Di Stasi, Departamento de 

Farmacologia, UNESP, Botucatu. Água ultrapura Mili-Q foi usada para preparar todas 

as soluções aquosas utilizadas nos experimentos. Para os experimentos de fluorescência, 
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as soluções estoque da cumarina, 4-metilesculetina, esculetina e esculina foram 

preparadas em etanol absoluto e para os experimentos de RMN, elas foram dissolvidas 

em etanol deuterado.  

 

4.3 Espectroscopia de Absorção UV-Vis 

As medidas de UV-Vis foram utilizadas para a determinação das concentrações 

estoques das amostras da proteína HSA e dos ligantes. Os espectros de absorção UV-

Vis foram obtidos em um espectrofotômetro Cary-3E (Varian, Palo Alto, CA) em 

cubetas de quartzo de 1 cm de caminho óptico em temperatura ambiente. Os espectros 

foram registrados na extensão de 200 a 500 nm com tempo de integração de 0,333 

segundos, velocidade de varredura 600 nm/min, intervalo de 1 nm, abertura de fenda 2,0 

nm e fazendo-se a subtração da linha de base do tampão da solução analisada. Para o 

cálculo da concentração estoque da HSA utilizou-se o coeficiente de extinção molar de 

36.500 M-1cm-1 em 280 nm (PAINTER et al., 1998) e a concentração estoque estimada 

foi de 0,45 mM. 

Na determinação das soluções estoques dos ligantes foram utilizados os 

coeficientes de extinção molar dos mesmos calculados previamente no 

espectrofotômetro de UV-Vis. O coeficiente de extinção molar utilizada para a 

cumarina (MM 146,14 Da) foi de 11.438 M-1 cm-1 em 277 nm, para a 4-metilesculetina 

(MM 192,17 Da) de 11.062 M-1 cm-1 em 340 nm, para a Esculetina (MM 178,14 Da) de 

10.191,1 M-1 cm-1 em 344 nm e para a esculina (MM 340,28 Da) de 11.466 M-1 cm-1 em 

344 nm. 

As concentrações estimadas das soluções estoques em etanol para os 

experimentos de fluorescência foram: 4-metilesculetina 22,75 mM, esculetina 50,51 

mM, cumarina 50,00 mM e esculina 13,63 mM. Para os experimentos de STD-NMR, as 

concentrações estimadas das soluções estoques em etanol deuterado foram: 4-

metilesculetina 45 mM, esculetina 40,5 mM, cumarina 24 mM e esculina 40 mM.  

Os cálculos das soluções estoques foram baseados na Lei de Beer-Lambert que 

estabelece uma relação entre a absorbância de uma solução, sua concentração e do	

caminho	óptico quando atravessado por uma intensidade de luz I0, sendo 𝑙 a intensidade 

de luz transmitida. Essa equação é:  

 

− log
I
I5
= A λ = C	x	ε λ 	x	𝑙	 (Equação 3) 
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Em que:  

A (l) = é a absorbância no comprimento de onda l; 

C = é a concentração da substância; 

ε (l) = é o coeficiente de extinção molar no comprimento de onda l; 

𝑙 = é o caminho óptico. 

 

4.4 Espectroscopia de Fluorescência 

As medidas de supressão de fluorescência foram realizadas em 

espectrofluorímetro ISS PC1 de estado estacionário (Champaign, IL, EUA) equipado 

com um banho térmico Neslab RTE-221 e utilizando cubeta de quartzo com 1 cm de 

caminho óptico, na temperatura de 25°C. As larguras das fendas de excitação e emissão 

utilizadas foram ajustadas em 8,0 nm. As medidas da interação da proteína HSA com os 

ligantes foram realizadas medindo-se os espectros de fluorescência da HSA e da 

diminuição (supressão) da intensidade dos mesmos após a adição da cumarina e seus 

derivados, 4-metilesculetina, esculetina e esculina, em solução com tampão fosfato de 

sódio (pH 7,4, 50 mM). 

O comprimento de onda de excitação utilizado no experimento foi de 295 nm, 

pois excita somente os resíduos de triptofano da proteína, que no caso da HSA é 

somente o Trp214. Os espectros de emissão de fluorescência coletados na extensão de 

305 a 500 nm foram corrigidos subtraindo o espectro de fluorescência do tampão e para 

efeitos de filtragem interna de acordo com a expressão (BORISSEVITCH, 1999): 

	

F<=>> = F=?@10
(CDECFF )	

	

Em que: 

Fobs = é a intensidade de fluorescência observada; 

Fcorr = é a intensidade de fluorescência corrigida;   

A1 = é a absorbância do ligante no comprimento de onda de excitação; 

A2 = é a absorbância do ligante no comprimento de onda de emissão (PASTUKHOV et 

al., 2007). 

 

(Equação 4) 
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A supressão de fluorescência a partir da titulação fluorimétrica foi feita 

mantendo constante a concentração de HSA em 10 uM, adicionando-se pequenas 

alíquotas de solução estoque de ligantes (a concentração foi de 0 a 25 uM com um 

incremento de 2,5 uM) sob agitação e temperatura constante de 298 K. Em todos os 

experimentos, a concentração final de etanol foi < 1%. 

 

4.5 Transferência de Diferença de Saturação por Espectroscopia de Ressonância 

Magnética Nuclear (STD-RMN) 

 Os espectros de RMN foram realizados utilizando espectrômetros Bruker 

Avance III operando na frequência de 600.13 MHz equipado com criosonda de tripla 

ressonância (13C/15N/1H) de 5 milímetros. O processamento dos dados foi analisado 

com a utilização do software Topsin Bruker, versão 3.2.  

Os deslocamentos químicos (d) foram expressos em partes por milhão (ppm). As 

multiplicidades foram indicadas segundo a convenção: s (singleto), d (dubleto), t 

(tripleto), q (quarteto), m (multipleto). 

Para o estudo da interação entre a HSA e os ligantes (cumarina e seus 

derivados), preparou-se uma solução contendo a concentração de 5 uM e 300 uM 

(relação 1:60) respectivamente, (ANGULO et al., 2011) com D2O em 50 mM de 

tampão fosfato.  

Primeiramente, a amostra contendo apenas a proteína HSA, sem ligantes, foi 

utilizada para encontrar a melhor condição de saturação. Foram testadas diferentes 

frequências de saturação seletiva da proteína para as frequências de on-resonance entre 

-0,5 e -1,5 ppm (em relação ao TMS), enquanto que a frequência de off-resonance 

utilizada foi mantida em 40 ppm (MAYER e MEYER, 1999; VIEGAS et al., 2011). Em 

cada condição, o tempo de saturação da proteína foi mantido em 2s. Para experimentos 

com ligantes, foi adicionado um filtro de spin lock de 30 ms para filtrar os sinais de 

proteínas do espectro. 

Nos experimentos realizados com a proteína TNF-a a titulação do ligante (razão 

de 1:10 ate 1:100) foi seguida de coleta nas temperaturas de 10°C, 20°C e 30°C para 

obtenção dos parâmetros termodinâmicos da interação. Foi verificado que na faixa de 

temperatura estudada não se observa a desnaturação da proteína (dados verificados 

anteriormente por nosso grupo de pesquisa através de experimentos de dicroísmo 

circular, dados não mostrados). 
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4.6 Determinação dos parâmetros termodinâmicos da proteína TNF-α com os 

ligantes através da técnica de STD-RMN 

A interação entre ligantes e proteínas pode incluir, pontes de hidrogênio, forças 

hidrofóbicas, interações de van der Waals e eletrostáticas dentro de sítio de ligação 

(LECKBAND, 2000). Com a finalidade de elucidar a interação entre proteínas e 

ligantes, os parâmetros termodinâmicos podem ser calculados a partir do gráfico de 

van’t Hoff que relaciona a variação de temperatura com o Ka. Para os dados de 

interação obtidos por STD-RMN entre a proteína TNF-a e os ligantes, a constante 

obtida é a constante de dissociação Kd, definida como o inverso da constante Ka. 

A partir do coeficiente angular da reta obtido através do gráfico van’t Hoff 

(ln(Kd) vs. 1/T) obtém-se os valores de ∆H (variação de entalpia da reação).  

A variação da energia livre de Gibbs (ΔG) foi calculada a partir da seguinte 

relação: 

∆G = −RT ln 𝐾N = +RTln(K.) 

Em que: 

R = é a constante universal do gases ideais (1,99 cal/mol.K); 

Ka = é a constante de associação; 

Kd = é a constante de dissociação; 

T = é a temperatura correspondente. 

Com os valores de ΔG e ΔH é calculada a variação de entropia DS a partir da 

seguinte relação:  

 

ΔG = 	ΔH − TΔS 

 

4.7. Docking molecular 

As estruturas dos ligantes utilizados no cálculo de modelagem molecular foram 

obtidas a partir do banco de dados do programa PubChem (Pubchem Open Chemistry 

Database) onde cada ligante possui um número de identificação, CID, único (CID do 

inglês: chemical structure identifier number), 4-metilesculetina (CID 5319502), 

esculetina (CID 5281416), cumarina (CID 323) e esculina (CID 5281417). O banco de 

dados do PubChem, um acervo público digital onde são depositados dados de atividades 

biológicas de moléculas pequenas, é mantido e organizado pelo Centro Nacional de 

Informações Biotecnológicas (NCBI, do inglês: National Center for Biotechnology 

(Equação 5) 

(Equação 6) 
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Information) (SAYERS et al., 2011), uma divisão da Biblioteca Nacional de Medicina 

do Instituto Nacional de Medicina (NIH, do inglês: National Institutes of Health), desde 

2004. Para geração das figuras foi utilizado o programa Maestro Academic 

(SCHRODINGER, 2016). Os cálculos de docking foram realizados num computador 

Dell Vostro 1520 com processador Intel Core 2Duo, sistema operacional 64 bits com 

4GB de memória RAM. 

 

4.7.1. HSA 

A estrutura cristalina da HSA foi obtida do Protein Data Bank (PDB) (código: 

1AO6) (BERMAN et al., 2000; SUGIO et al., 1999). 

O software AutoDock Tools 4.0 (SANNER, 1999) foi utilizado para preparar e 

analisar as simulações de docking da HSA e dos ligantes. O programa MGL Tools 1.5.4 

foi utilizado para visualizar as configurações obtidas nos cálculos de modelagem 

molecular e localizar as interações entre os ligantes e a HSA (SANNER et al., 1999).  

Os mapas de redes foram gerados pelo programa AutoGrid 4.2 (MORRIS et al., 

1998) com um espaçamento de 0,375 Å e dimensão de 50 x 50 x 50 pontos. O programa 

AutoDock 4.2 (MORRIS et al., 1998) foi utilizado para investigar o sítio de interação 

entre os ligantes e a HSA aplicando o Algoritmo Genético Lamarckiano (LGA) para a 

minimização usando parâmetros padrão. Para a simulação de docking dos ligantes, 100 

conformações diferentes foram geradas.  

 

4.7.2 TNF-a 

A estrutura cristalina do TNF-a foi obtida do PDB (código: 1TNF) (ECK e 

SPRANG, 1989). 

O software AutoDock Tools 4.0 (ADT) (SANNER, 1999) e o programa MGL 

Tools 1.5.4 foram utilizados para a preparação da proteína (TNF-a) e dos ligantes 

(cumarina e 4-metilesculetina).  

Os mapas de redes foram gerados com um espaçamento de 0,453 Å e dimensão 

de 126 x 126 x 126 pontos. O algoritmo de busca utilizado foi o LGA, com população 

de 300, tolerância de RMSD para análise de cluster de 2,0 Å, gerando 100 

conformações diferentes. Para a análise e visualização e representação das figuras dos 

complexos gerados foram utilizados o software ADT e o visualizador Chimera 

(PETTERSEN, 2004). 
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5. Resultados e Discussão 
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5.1 HSA 

 

5.1.1 STD-RMN entre a HSA e os ligantes cumarínicos. 

 

As figuras a seguir apresentam os espectros de STD-RMN de referência (off-

resonance) e de diferença entre a proteína HSA e os ligantes utilizados neste 

experimento: 4-metilesculetina, esculetina, cumarina e esculina. Os espectros de STD-

RMN foram obtidos pela subtração do espectro on-resonance ao espectro off-resonance. 

A Figura 19 representa o espectro de STD-RMN obtido para o ligante 4-

metilesculetina na presença de HSA. Na parte superior da figura (em azul) encontra-se o 

espectro de referência do STD-RMN off com intensidade I0, da 4-metilesculetina. Na 

parte inferior (em vermelho) encontra-se o espectro de STD, com intensidade ISTD, da 4-

metilesculetina, resultante da diferença entre o espectro de off- e on-resonance (com 

intensidade ISAT). Os números em negrito sobre a estrutura indicam os hidrogênios e 

seus sinais no respectivo espectro, enquanto que a percentagem associada com cada 

sinal indica o efeito de STD relativo, ou seja, a proporção do sinal no espectro de 

diferença em relação ao espectro de referência, normalizados pela maior transferência 

de magnetização. 

Analisando a figura, observamos que o espectro de STD-RMN apresentou 

singletos em d 7,06 ppm e em d 6,78 ppm referentes, respectivamente, aos hidrogênios 

5 (H-5) e 8 (H-8). O singleto em d 6,08 ppm foi atribuída ao hidrogênio 3 (H-3). Foi 

observado também, um sinal de singleto intenso em d 2,27 ppm referente aos 

hidrogênios do grupo metila (H-4). Os resultados obtidos experimentalmente são 

condizentes com os dados encontrados na literatura (Anexo 1) em que a 4-

metilesculetina está livre e os deslocamentos químicos variam muito pouco. Isso 

provavelmente é devido ao fato do solvente utilizado nos experimentos, etanol 

deuterado, ser diferente do solvente verificado na literatura, clorofórmio deuterado. 

(AIRES-DE-SOUSA et al., 2002; BANFI e PATINY, 2008; CASTILLO et al., 2011) 
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Figura 19: Espectro de STD-RMN entre a proteína HSA e a 4-metilesculetina. Na parte superior da 
figura (em azul) encontra-se o espectro de referência STD off resonance (I0) da 4-metilesculetina. Na 
parte inferior (em vermelho) encontra-se o espectro STD (ISTD), da 4-metilesculetina, resultante da 
diferença entre o espectro I0 e ISAT. Os números em negrito sobre a estrutura indicam os hidrogênios 
ligados aos carbonos correspondentes aos sinais indicados no espectro de diferença. A aquisição do 
espectro foi efetuada a 25°C com 5 µM de HSA e 300 µM de 4-metilesculetina. 

 

 

Na Figura 20 está representado o espectro de STD-RMN obtido para o ligante 

esculetina na presença de HSA. Analisando os espectros da figura abaixo, podemos 

observar que a esculetina interage com a HSA de uma maneira similar a 4-

metilesculetina.  
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Figura 20: Espectro de STD-RMN entre a proteína HSA e a esculetina. Na parte superior da figura 
(em azul) encontra-se o espectro de referência STD off resonance (I0) esculetina. Na parte inferior (em 
vermelho) encontra-se o espectro STD (ISTD), da esculetina, resultante da diferença entre o espectro I0 e 
ISAT. Os números em negrito sobre a estrutura indicam os hidrogênios ligados aos carbonos 
correspondentes aos sinais indicados no espectro de diferença. A aquisição do espectro foi efetuada a 
25°C com 5 µM de HSA e 300 µM de esculetina. 

	
 

Analisando a figura acima, observamos que o espectro de STD-RMN apresentou 

dois dubletos em d7,76 ppm e em d6,16 ppm correspondendo, aos hidrogênios 4 (H-4) e 

3 (H-3) respectivamente, da ligação dupla; dois singletos em d6,97 ppm e em d6,80 

referentes aos hidrogênios 5 (H-5) e 8 (H-8). Os resultados obtidos experimentalmente 

são semelhantes aos dados encontrados na literatura (Anexo 2) em que a esculetina está 

livre e os deslocamentos químicos variam muito pouco. Isso provavelmente é devido ao 

fato do solvente utilizado nos experimentos, etanol deuterado, ser diferente do solvente 

verificado na literatura, acetona deuterada. (AIRES-DE-SOUSA et al., 2002; BANFI e 

PATINY, 2008; CASTILLO et al., 2011; DOS SANTOS et al., 2016). 

Na Figura 21 está representado o espectro de STD-RMN obtido para o ligante 

cumarina na presença de HSA. É possível observar que o modo de interação entre a 

cumarina e a HSA é similar aos modos anteriormente mostrados,  

 

 

 

 

 

 

4

5

8

3

3

4	5

8

5
4

8
3



 

	
	

70	

Figura 21: Espectro de STD-RMN entre a proteína HSA e a cumarina. Na parte superior da figura 
(em azul) encontra-se o espectro de referência STD off resonance (I0) cumarina. Na parte inferior (em 
vermelho) encontra-se o espectro STD (ISTD), da cumarina, resultante da diferença entre o espectro I0 e 
ISAT. Os números em negrito sobre a estrutura indicam os hidrogênios ligados aos carbonos 
correspondentes aos sinais indicados no espectro de diferença. A aquisição do espectro foi efetuada a 
25°C com 5 µM de HSA e 300 µM de cumarina. 

	

Analisando a Figura 21, observamos que o espectro de STD-RMN apresentou 

dois tripletos em d7,52 ppm e em d7,25 ppm referentes aos hidrogênios 7 (H-7) e 6 (H-

6), respectivamente. Apresentou dois dubletos em d7,56 ppm e em	d7,31 ppm referentes 

aos hidrogênios 5 (H-5) e 8 (H-8), respectivamente, sendo que esses sinais se encontram 

sobrepostos aos sinais dos tripletos dos hidrogênios 7 (H-7) e 6 (H-6). Verificou-se 

também, dois sinais isolados de dubletos em d7,92 ppm e em d6,37 ppm referentes aos 

hidrogênios 4 (H-4) e 3 (H-3). Os resultados obtidos experimentalmente semelhantes 

aos dados encontrados na literatura (Anexo 3) em que a cumarina está livre e os 

deslocamentos químicos variam muito pouco. Isso provavelmente é devido ao fato do 

solvente utilizado ser diferente. (PEREL’SON et al., 1970; AIRES-DE-SOUSA et al., 

2002; BANFI e PATINY, 2008; CASTILLO et al., 2011).  

A Figura 22 indica o espectro de STD-RMN obtido para o ligante esculina na 

presença de HSA. 

Analisando os espectros da figura abaixo, podemos observar que a esculina 

interage com a HSA de forma semelhante aos ligantes já mostrados anteriormente.  
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Figura 22: Espectro de STD-RMN entre a proteína HSA e a esculina. Na parte superior da figura (em 
azul) encontra-se o espectro de referência STD off resonance (I0) esculina. Na parte inferior (em 
vermelho) encontra-se o espectro STD (ISTD), da esculina, resultante da diferença entre o espectro I0 e 
ISAT. Os números em negrito sobre a estrutura indicam os hidrogênios ligados aos carbonos 
correspondentes aos sinais indicados no espectro de diferença. A aquisição do espectro foi efetuada a 
25°C com 5 µM de HSA e 300 µM de esculina. 

	

O espectro de STD-RMN apresentou dois singletos em d 7,26 ppm e em d 6,86 

ppm referentes, respectivamente, aos hidrogênios 5 (H-5) e 8 (H-8). A presença de um 

par de dubletos em d 7,81 ppm e em d 6,20 ppm foi atribuída aos hidrogênios 3 (H-3) e 

4 (H-4), respectivamente, da ligação dupla. Os resultados obtidos experimentalmente 

estão de acordo com os dados encontrados na literatura (Anexo 4) em que a esculina 

está livre e os deslocamentos químicos variam muito pouco. Isso provavelmente é 

devido ao fato do solvente utilizado ser diferente. (AIRES-DE-SOUSA et al., 2002; 

BANFI e PATINY, 2008; CASTILLO et al., 2011; CHEMICALBOOK PLATAFORM, 

2016). 

Como cada átomo da molécula dos ligantes respondem de forma diferente ao 

processo de transferência de magnetização, torna-se possível a identificação de quais 

grupos estão mais “enterrados”, ou seja, quão perto o ligante se encontra do sítio de 

ligação da proteína, o que resulta nos epítopos de interação (MAYER e MEYER, 2001). 

Epítopos são definidos como a superfície de contato macromolécula-ligante que pode 

ser mapeada através dos hidrogênios situados na interface, uma vez que esses 

hidrogênios são mais susceptíveis a transferência de magnetização via NOE. Nos 

experimentos de STD-RMN, os epítopos de ligação de cada ligante são avaliados por 

estudos comparativos entre a intensidade de cada átomo de ligante no espectro de off-
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resonance com o espectro de diferença, de forma que quanto mais próximos os prótons 

do ligante estiverem dos prótons da proteína maior será a intensidade relativa no 

espectro de diferença (ÂNGULO et al., 2010). Essa análise baseia-se no fato de que o 

NOE depende da distância entre os átomos que estão interagindo, sendo que distancias 

de até 5Åsão sensíveis ao NOE (MAYER e MEYER, 1999). 

Os epítopos de interação do complexo HSA-ligantes estão ilustrados na Figura 

23 indicando a porcentagem relativa de cada grupo químico. A maior intensidade no 

espectro de diferença de cada ligante é associada a 100% e, relativamente, calcula-se o 

valor dos demais epítopos, sendo que o maior valor da porcentagem calculada revela 

quais regiões se encontram mais próximas do local da interação proteína-ligante. 

Notadamente, todos os ligantes apresentam o mesmo padrão para os epítopos de 

ligação, sendo que com o valor obtido para cada epítopo é possível identificar a maneira 

mais provável do modo como os ligantes interagem no sítio da HSA (MEYER e 

PETERS, 2003; FIGUEIREDO e MARAIOLI, 2007).  

A região que direciona cada ligante até o sítio de interação da HSA, está 

representada na figura com círculos em vermelho e indicam o conjunto de átomos com 

maior efeito STD relativo, ou seja, o par de átomos que mais receberam magnetização 

da proteína e, portanto, devem estar mais próximos dos átomos da proteína.  

Analisando a Figura 23, podemos observar que para a 4-metilesculetina, os 

hidrogênios 8 (H-8) e 3 (H-3) destacam como os principais epítopos de interação com a 

HSA, apresentando respectivamente 100% e 83% de intensidade relativa. Eles 

apresentam a maior transferência de magnetização (efeito STD), ou seja, estão mais 

próximos dos átomos da proteína no sítio de interação. 

Para a esculetina, assim como observado para a 4-metilesculetina, os epítopos 

com maior transferência de magnetização são os hidrogênios 8 (H-8) e 3 (H-3), com 

100% e 94% respectivamente de intensidade relativa (Figura 23). 

É possível observar, que o modo de interação entre a cumarina e a HSA é similar 

aos modos anteriormente mostrados. Na cumarina, todos os átomos de carbono 

apresentaram respostas bem parecidas, sendo que os hidrogênios ligados aos carbonos 3 

e 8 representam os epítopos com maior transferência de saturação, com 100% e 95% de 

intensidade relativa. O hidrogênio da posição 6 (H-6), assim como o da posição 8 (H-8) 

também recebeu 95% de transferência de saturação relativa. A ausência de uma 

hidroxila (-OH) nessa posição (C6) melhorou a transferência de saturação, indicando 

uma característica mais hidrofóbica dessa interação. O mesmo é observado em relação 
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aos hidrogênios da posição 7 e 5. Esse último, quando comparado à esculetina, teve um 

aumento de transferência de saturação de 76% para 90% (Figura 23). 

A esculina apesar de apresentar baixos valores de transferência, os epítopos de 

maior transferência de saturação também são os hidrogênios da posição 8 (H-8) e 3 (H-

3). O efeito de STD relativo do hidrogênio ligado ao carbono 3 (36%) é três vezes 

menor que o efeito no carbono 8 (100%), diferentemente dos outros ligantes testados. 

Ainda, o valor absoluto do cálculo do efeito STD, indica que esse ligante está abaixo 

dos valores mensurados para os demais ligantes, sugerindo uma baixa afinidade de 

interação da esculina com a HSA (Figura 23). 

Dessa forma, conclui-se que os hidrogênios na posição 8 (H-8) e 3 (H-3), por 

apresentarem a maior e a segunda maior intensidade relativa entre os ligantes, são 

entendidos como as regiões do ligante que estão em contato próximo do átomo de 

hidrogênio presente na molécula de proteína, contribuindo assim, para a predição do 

modo de interação proteína-ligante. (BENZATTI et al, 2016). 

	

Figura 23: Estruturas químicas dos ligantes e seus epítopos. Os números em negrito indicados na 
figura representam os hidrogênios ligados aos carbonos e os valores em porcentagem indicam o grau de 
transferência de saturação. A partir desses valores obtidos sugere-se que os hidrogênios ligados aos 
carbonos 3 e 8 (indicados com círculos vermelhos) estão direcionando os ligantes até o sítio de interação 
da proteína HSA. 

	
	

Ainda, através de experimentos de STD-RMN é possível determinar a 

classificação de afinidade de interação entre os ligantes cumarínicos e a HSA através de 

estudos de competição. 
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Na Figura 24 encontra-se o estudo de competição de STD-RMN com a HSA na 

presença de 4-metilesculetina e esculetina. É possível observar o aparecimento de 

espectros de STD-RMN de ambos os ligantes, ou seja, sugere-se que além do 

reconhecimento da 4-metilesculetina pela HSA, esta também apresenta capacidade de 

reconhecimento da esculetina. 

A partir da figura, é observado uma redução do sinal de STD do ligante 4-

metilesculetina quando comparado ao ligante esculetina, indicando que a 4-

metilesculetina recebe maior transferência de saturação da proteína por ficar mais tempo 

no sítio de interação. 

 
Figura 24: Espectros de STD-RMN em condições de competição da 4-metilesculetina:esculetina 
com a HSA. Na parte superior da figura encontra-se o espectro de referência STD da 4-metilesculetina. 
No centro, encontra-se o espectro STD da competição 4-metilesculetina 1:1 esculetina resultante da 
diferença entre o espectro I0 e ISAT. Na região inferior está representado o espectro STD da esculetina. A 
aquisição do espectro foi efetuada a 25°C, sendo que a concentração de HSA foi de 5	µM e os ligantes de 
300	µM.		

	

Ao competir esculetina com cumarina (Figura 25) nota-se que a esculetina 

possui uma maior transferência de saturação, dando assim uma maior afinidade da 

esculetina frente a HSA em relação a cumarina. No entanto, devido a esculina ter 

apresentado uma fraca interação com a HSA (descrito posteriormente através da técnica 

de fluorescência) nenhum experimento de competição foi realizado com este ligante.  
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Figura 25: Espectros de STD-RMN em condições de competição da esculetina:cumarina com a 
HSA. Na parte superior da figura encontra-se o espectro de referência STD da esculetina. No centro, 
encontra-se o espectro STD da competição esculetina 1:1 cumarina resultante da diferença entre o 
espectro I0 e ISAT. Na região inferior está representado o espectro STD da cumarina. A aquisição do 
espectro foi efetuada a 25°C, sendo que a concentração de HSA foi de 5 µM e os ligantes de 300 µM. 

	

Ao comparar os valores de transferência de magnetização dos ligantes, como 

mostrado na Tabela 1 e na Tabela 2, é possível inferir afinidade relativa pela redução 

que cada sinal sofre com a presença de um competidor. Nos experimentos de 

competição, quando ligantes estão competindo pelo o mesmo sítio de interação, é 

possível verificar, uma variação na transferência de magnetização quando comparados 

os experimentos individual e na competição. Isso é devido ao fato de que, em situação 

de competição, o ligante deve ocupar o sítio de interação por menor tempo em relação 

ao experimento sem competidor e, dessa forma a transferência de magnetização é 

afetada. Situações em que ligantes ocupam sítios diferentes e independentes, a 

transferência de magnetização não deve ser afetada (WANG et al., 2004). Nesse caso, 

os experimentos de competição realizados, 4-metilesculetina competindo com 

esculetina (Figura 24 e Tabela 1) e esculetina competindo com cumarina (Figura 25 e 

Tabela 2), sugerem que ambos ligantes competem pelo mesmo sítio. 

A partir dos dados da Tabela 1 e 2 foram calculadas as relações das integrais 

tanto na competição quanto nos experimentos dos ligantes individualmente.  
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Tabela 1: Transferência de magnetização em experimentos de competição entre os ligantes 4-
metilesculetina:esculetina com a HSA. Os valores dos deslocamentos químicos (d) e os valores das 
integrais para o espectro individual e para o espectro de competição da 4-metilesculetina:esculetina estão 
indicados abaixo. 
 
 

     INDIVIDUAL     COMPETIÇÃO  
LIGANTES  d (ppm) (off-on)/off d (ppm) (off-on)/off HIDROGÊNIO 

 
4-metil 

esculetina 

7,06 0,2063 7,05 0,2317 5 
6,78 0,3282 6,80 0,3195 8 
6,08 0,4034 6,16 0,2219 3 
2,27 0,2548 2,26 0,1712 4 

 
 

esculetina 

7,76 0,2756 7,75 0,1716 4’ 
6,97 0,3101 6,96 0,2008 5’ 
6,80 0,2269 6,77 0,2092 8’ 
6,16 0,2380 6,07 0,1704 3’ 

	
 

Tabela 2: Transferência de magnetização em experimentos de competição entre os ligantes 
esculetina:cumarina com a HSA. Os valores dos deslocamentos químicos (d) e os valores das integrais 
para o espectro individual e para o espectro de competição da esculetina:cumarina estão indicados abaixo. 
 
 

     INDIVIDUAL     COMPETIÇÃO  
LIGANTES  d (ppm) (off-on)/off d (ppm) (off-on)/off HIDROGÊNIO 

 
esculetina 

7,76 0,2756 7,76 0,2723 4’ 
6,97 0,3101 6,97 0,2787 5’ 
6,80 0,2269 6,81 0,3789 8’ 
6,16 0,2380 6,16 0,3235 3’ 

 
 

cumarina 

7,92 0,1583 7,92 0,2480 4 
7,56 0,1607 7,56 0,2378 5 
7,52 0,1972 7,51 0,2783 7 
7,31 0,1798 7,31 0,3204 8 
7,26 0,1789 7,26 0,2544 6 
6,37 0,2149 6,37 0,2972 3 

	
 

Para saber o quanto cada molécula afeta a afinidade da outra na presença da 

proteína HSA, calculou-se o desvio médio quadrático em relação a interação individual 

e a interação da competição. 

Analisando o experimento de competição entre a 4-metilesculetina e a esculetina 

verificou-se que o ligante esculetina apresentou uma maior perturbação (27,3 %) do que 

a verificada para o ligante 4-metilesculetina (23,2 %), ou seja, a esculetina foi mais 

afetada pelo efeito STD e com isso sua afinidade pela HSA é menor (Tabela 3). 
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Tabela 3: Efeito de perturbação da interação em experimentos de competição entre os ligantes 4-
metilesculetina:esculetina com a HSA. Os valores apresentados referem-se ao quanto uma molécula 
afetou a interação da outra com a HSA.  
 
 

LIGANTES PERTURBAÇÃO DA  
INTERAÇÃO NA COMPETIÇÃO 

(%) 
4-metilesculetina 23,2 

esculetina 27,3 
 

 

Em relação ao experimento de competição entre a esculetina e a cumarina 

(Tabela 4) verificou-se que a relação o ligante esculetina apresentou uma menor 

perturbação (28,6 %) do que a verificada para o ligante cumarina (50,7 %), ou seja, a 

esculetina foi menos afetada pelo efeito STD e com isso sua afinidade pela HSA é 

maior. 

 
Tabela 4:	 Efeito de perturbação da interação em experimentos de competição entre os ligantes 
esculetina:cumarina com a HSA. Os valores apresentados referem-se ao quanto uma molécula afetou a 
interação da outra com a HSA. 
 
 

LIGANTES PERTURBAÇÃO DA  
INTERAÇÃO NA COMPETIÇÃO 

(%) 
esculetina 28,6 
cumarina 50,7 

 

 

Assim, a partir dos experimentos de competição, foi possível estabelecer um 

ranking de afinidade entre os ligantes e a proteína HSA, onde se observa que: 4-

metillesculetina > esculetina > cumarina > esculina (BENZATTI et al, 2016). 

Através dos experimentos de STD-RMN verificamos que a 4-metilesculetina, 

esculetina, cumarina e esculina interagiram com a proteína HSA. Esses dados sugerem a 

HSA como proteína transportadora desses ligantes. 

 

5.1.2 Espectroscopia da supressão de fluorescência (quenching) 

A HSA tem um único resíduo de triptofano (Trp214), localizado na cavidade 

hidrofóbica do subdomínio IIA correspondente ao sítio I de ligação (SUDLOW et al., 

1975). A fluorescência do triptofano é conhecida por ser sensível ao ambiente em torno 

dos resíduos de aminoácidos, dessa forma, para investigarmos o mecanismo de 
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interação entre a HSA e os ligantes foi analisada a fluorescência do Trp214 (LI et al., 

2009).  

A análise dos dados do processo de supressão da fluorescência foi realizada 

aplicando-se a equação de Stern-Volmer (LAKOWICZ, 1999): 

	

F5 F = 1 + KRτ5 L = 1 + KTU[L]	

 

 Em que: 

F0 = é a intensidades de fluorescência na ausência do supressor (L), ou seja, antes da 

adição de ligante; 

F = é a intensidade de fluorescência na presença do supressor (L), ou seja, após a adição 

de ligante; 

Kq = é a constante de supressão da biomolécula; 

KSV = é a constante de Stern-Volmer; 

τ0 = o tempo de vida média de emissão da fluorescência da biomolécula na ausência de 

ligante (da ordem de t0 = 10-8 s) 

[L] = é a concentração de ligante (supressor) (LAKOWICZ, 1999). 

As medidas da supressão da HSA pela cumarina e seus derivados (4-

metilesculetina, esculetina e esculina) foram realizadas em espectrofluorímetro ISS PC1 

de estado estacionário. A proteína HSA ([HSA] = 10 µM) foi excitada em 295nm e a 

leitura de emissão foi feita na faixa de 305 nm a 500 nm em temperatura de 25°C 

(298K).   

Na Figura 26 observamos que conforme ocorre aumento da concentração do 

ligante (de 0 a 25 µM) há uma diminuição na intensidade da emissão de HSA. Essa 

redução na emissão de HSA indica que o microambiente da interação está próximo do 

único resíduo de	 triptofano (Trp214) localizado na região hidrofóbica do subdomínio 

IIA, sítio I da HSA sugerindo que o ligante pode estar interagindo com a proteína nesse 

sítio. 

 

 

 

 

 

(Equação 7) 
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Figura 26: Espectros de supressão da fluorescência HSA-ligantes. A proteína HSA ([HSA] = 10 µM) 
foi titulada com os incrementos de volume dos ligantes (a) 4-metilesculetina, (b) esculetina, (c) cumarina 
e (d) esculina, de 2,5 µL variando de 0 a 25 µM, onde se verifica a supressão da fluorescência com o 
aumento da concentração de ligantes na solução. [HSA] = 10 µM; [Ligante] (µM), A – N: de 0 a 25 µM 
com incrementos de 2,5 µL, tampão fosfato 50 mM. A inserção em (d) corresponde ao espectro de 
emissão da HSA.		

	
 

A partir da supressão de fluorescência observada na Figura 26 foram estudadas 

as possíveis características e mecanismos da interação entre os ligantes e a HSA. 

A Figura 27 mostra a relação F0/F (razão das fluorescências do estado livre com 

o ligado) em função do acréscimo de ligante, gráfico F0/F versus [L] que fornece o valor 

da constante de Stern-Volmer (KSV) obtida pelo coeficiente angular da reta. A partir dos 

dados mostrados, verificou-se que os resultados da supressão de fluorescência estão de 

acordo	 com	 a equação de Stern-Volmer (Equação 7) indicando um perfil linear 

(linearidade observada entre F0/F e [L]). 
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Figura 27: Gráfico de Stern-Volmer. O gráfico de Stern-Volmer mostra a supressão de fluorescência da 
proteína HSA pelos diferentes ligantes utilizados em pH 7,0 e temperatura de 298 K. O coeficiente 
angular da reta representa o valor do KSV.	

	

A análise da Figura 27 permite observar que a interação dos ligantes 

cumarínicos com a proteína HSA resultou numa supressão da fluorescência do 

complexo, dessa forma fez-se necessário determinar se o mecanismo pelo qual esse 

processo ocorreu foi estático ou dinâmico (LAKOWICZ, 1999). 

Da Equação 8 se obtém o valor da constante de supressão bimolecular (Kq) que 

pode refletir a eficiência da supressão ou a acessibilidade do fluoróforo ao supressor. 

Valores menores de Kq (≤1010) podem significar a blindagem do fluoróforo, e valores 

aparentes maiores de Kq (>1010) usualmente indicam interações mais fortes, 

envolvendo algum tipo de ligação.  

A constante de supressão bimolecular (Kq) foi calculada usando a equação 

abaixo e os valores obtidos são mostrados na Tabela 6 juntamente com os valores de Ksv 

obtidos: 

	

KR = 	KTU τ5	

Os valores de Kq para 4-metilesculetina, esculetina e cumarina são maiores que 

2,0 x 1010 M-1.s-1 o que representa a taxa de colisão máxima de vários supressores com 

biopolímeros (WARE, 1962), enquanto que para a esculina, o Kq tem a mesma ordem 

de grandeza (1010). Assim, o mecanismo de supressão de fluorescência da HSA pela 4-

metilesculetina, esculetina e cumarina, deve seguir o processo estático, enquanto que 

F 0
/F

[Ligante]	(µM)

4-metilesculetina
esculetina
cumarina
esculina

(Equação 8) 
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para a esculina, o dinâmico. Consequentemente, a formação de complexo não-

fluorescente HSA-ligante deve ocorrer somente para 4-metilesculetina, esculetina e 

cumarina.  

 A evidência mostrada na Figura 26 é confirmada quando se analisa os valores 

de KSV e de Kq mostrados na Tabela 5. 

	
Tabela 5: Constante de Stern-Volmer e Constante bimolecular. Nessa tabela estão indicados os 
valores Constante de Stern-Volmer (Ksv) e Constante bimolecular (Kq) do complexo de interação HSA-
Ligante a pH 7,0 e 298 K. 
	
	

LIGANTES KSV (M-1) Kq (M-1 s-1) 

4-metilesculetina 1,70 x 104 1,70 x 1012 

esculetina 1,48 x 104 1,48 x 1012 

cumarina 9,86 x 103 9,86 x 1011 

esculina 2,99 x 102 2,99 x 1010 

	

 

Na análise destes resultados é admitido que a interação dos ligantes cumarínicos 

com a proteína HSA suprime totalmente a fluorescência do único triptofano presente 

nesta proteína, ou seja, após cada adição de ligantes a intensidade de fluorescência 

remanescente F corresponde à proteína que não interagiu com o ligante. 

No caso do mecanismo de supressão estática, onde o ligante ligado suprime 

totalmente a fluorescência da proteína, a suposição adotada é que os sítios de ligação na 

proteína são iguais e independentes. Este modelo permite escrever a equação de 

equilíbrio de reação como: 

	 	 	 	 	

P + nL	 → 	LXP	

 

Em que:  

P = é a proteína;  

L = é o ligante; 

n = é o numero de sítios de ligação;  

LnP = é o novo complexo proteína-ligante, em que a constante de associação (𝐾N) é 

dada pela Equação 10: 

 

(Equação 9) 
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K& =
[LXP]
[L]X[P]	

 

Em que: 

[LnP] = é a concentração do novo complexo proteína-ligante; 

[P] = é a concentração de proteína; 

[L] = é a concentração de ligante; 

No caso, em que a proteína pode se encontrar complexada ou livre de ligante, 

temos:		

	

PY = LXP + [PZ]	

Em que: 

[Pt] = é a concentração de proteína total; 

[Pf] = é a concentração de proteína livre;  

No processo de supressão, a razão entre a intensidade de fluorescência da 

solução que contém proteína livre ([Pt]) (sem a presença de ligante) F0 e a intensidade 

de fluorescência após a adição de ligante na solução F ([Pf]) é igual à razão entre a 

concentração de proteína livre e proteína total. Assim, 

 

[PZ]/[PY] = F/F5	

 

Se a concentração de proteína é [Pt], então [Pt] = [Pb] + [Pf], em que [Pb] = é a 

concentração de proteína ligada, fazendo: 

 

P? = [LXP] 

Tem-se: 

PY = P? + [PZ] 

	

 Substituindo-se a Equação 12 e 13 na Equação 10 temos: 

 

(Equação 10) 

(Equação 11) 

(Equação 12) 

(Equação 13) 

(Equação 14) 
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K& =
PY − PZ
LZ X PZ

	

 

Prosseguindo, 

 

K& =

PY − PZ
PZ
LZ X

	

 

Logo, 

 
F5 − 	F
F = K&	x LZ X	

Admite-se, então, que a concentração de ligante na solução é maior que a 

concentração de proteína, sendo a concentração de ligante total aproximadamente igual 

a concentração de ligante livre, [Lt] @ [Lf] = [L] (BI et al., 2004). Logo, a equação de 

supressão para o equilíbrio de ligação, torna-se: 

 

log	[
(F5 − F)

F ] = logK& + nlog[LZ]	

 

Em que:  

F0 = é a fluorescência antes da adição de ligante [L]; 

F = é a fluorescência após a adição de ligante [L], no caso, cumarina, esculetina, 

4-metilesculetina e esculina, à proteína HSA. 

 Assim, observa-se uma dependência linear, podendo-se obter os valores 

relativos ao número n de sítios de ligação por proteína e à constante de associação Ka 

relativa à interação dos ligantes com as proteínas (LAKOWICZ, 1999; MOREIRA et 

al., 2015; VAN DE WEERT, 2011,91). 

Através do gráfico log[(F0-F)/F] versus log([L]), conhecido como gráfico de Hill 

ou “duplo-log”, onde se observa dependência linear, pode-se obter o valor da constante 

de associação Ka e o grau de cooperatividade da interação proteína/ligante, ou seja, o 

número de ligantes ligados (n) por proteína. Um valor de n próximo a 1 (n≈1) indica 

que a interação é do tipo não-cooperativa (Figura 28).  

(Equação 15) 

(Equação 16) 

(Equação 17) 

(Equação 18) 
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Figura 28: Gráfico de Hill. O gráfico de Hill foi obtido a partir da titulação da cumarina e seus 
derivados em amostra contendo a proteína HSA. A partir desse gráfico foi possível obter os valores 
da constante de associação (Ka) e principalmente o número de sítios de interação (n) entre as a 
proteína e os ligantes.  

	

 

Os dados obtidos através da análise do gráfico da Figura 28 indicam que o valor 

de n foi próximo de 0,9 (≈0,9), sugerindo que a proteína HSA possui apenas um único 

sítio de interação para a cumarina e seus derivados (1:1), provavelmente localizado no 

subdomínio IIA próximo ao Trp214. 

	

Tabela 6: Constante de associação e número de ligantes ligado. Nessa tabela estão indicados os 
valores da constante de associação (Ka) e do número de sítios (n) de ligação para a interação HSA-
Ligante, pH 7,0 e 298 K. *Os valores Ka e de n da esculina são desprezíveis pois sua afinidade pela HSA 
é muito baixa. R é o coeficiente de correlação.  
	

LIGANTES Ka (M-1) n R 

4-metilesculetina 2,1 x 104 1,02 0,99 

esculetina 1,0 x 104 0,98 0,98 

cumarina 8,4 x 103 1,00 0,92 

esculina* - -  

	

 

Os resultados da Tabela 6 mostram que os valores da constante de associação 

(Ka) apresentam a seguinte ordem de grandeza: 4-metilesculetina > esculetina > 

cumarina > esculina. Esses resultados permitem observar que o grau de afinidade dos 

4-metilesculetina
esculetina
cumarina
esculina

log	[Ligante]

lo
g	
((F

0-
F/
F)
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ligantes pela proteína	HSA estão de acordo com os observados no experimento de STD-

RMN, confirmando que ambas as técnicas concordam (BENZATTI et al., 2016). 

Substituições no esqueleto básico da molécula de cumarina (porção hidrofóbica) 

indicam um importante papel sobre a atividade dessas moléculas (WITAICENIS et al., 

2013). A afinidade de interação entre uma proteína e um ligante não está diretamente 

relacionada com a hidrofobicidade ou hidrofilia dos substituintes do anel aromático, no 

entanto, tem um papel fundamental ao afetar a interação intramolecular do complexo 

proteína-ligante (KAMAT et al., 2004). 

Os derivados da cumarina possuem o mesmo grupo funcional (benzopirona) de 

origem, mas com diferentes substituintes em diferentes posições. A presença de um 

grupo metila (CH3) na posição 4 e dois grupos hidroxila (OH) nas posições 6 e 7 da 

estrutura básica da molécula de cumarina (4-metilesculetina) resultaram numa afinidade 

de ligação maior desse composto pela HSA do que a substituição de somente grupos 

hidroxilas (esculetina). No entanto, a presença de uma glicose na posição 6 e um grupo 

OH na posição 7 (esculina) resultaram em uma interação de baixa afinidade ou 

inespecífica com a HSA. Essa baixa afinidade deve-se provavelmente a presença do 

anel glicosilado que estaria dificultando a interação HSA-esculina através de 

impedimento estérico. 

 

5.1.3 Docking Molecular 

 Para melhor compreensão das interações responsáveis pela formação do 

complexo HSA-cumarinas, estudos computacionais de docking molecular foram 

realizados em colaboração com o Dr. Thiago Salem Pançonato Teixeira 

(UNESP/IBILCE do Programa de Pós-Graduação em Biofísica Molecular). 

A partir dos dados experimentais, realizamos a análise das interações 

considerando as distâncias de contato entre os ligantes e o sítio de ligação na HSA. O 

critério da distância de contato (≤ 5 Å) foi utilizado a fim de seguir os critérios que o 

NOE caracteriza nos experimentos de STD-RMN (VIEGAS et al., 2011). A avaliação 

dos epítopos obtidos no STD-RMN revelou que os átomos de hidrogênio dos carbonos 

3 e 8 (C3 e C8) dos ligantes são os grupos mais enterrados no sítio de ligação da HSA 

(Figura 21) e a distância média medida para cada ligante foi feita a partir do átomo de 

oxigênio 2 (ponto médio entre ambos os epítopos de ligação dos ligantes) aos átomos de 

Trp214 do sítio de ligação (no caso seria a junção dos dois experimentos, o RMN 



 

	
	

86	

mostrando quais átomos estão mais próximos do sítio e a fluorescência fornecendo uma 

referência de aminoácido para interação). 

Os cálculos de docking molecular geraram 100 poses para cada ligante, sendo 

que aquelas contendo um RMSD (desvio quadrático médio) menor que 5Å foram 

agrupadas (clusters) e a molécula mais representativa de cada grupo foi escolhida. 

Dentre as moléculas presentes em cada grupo, a conformação com menor energia de 

ligação foi selecionada como a molécula representativa do grupo. Para a análise de 

interação, foi selecionado os maiores grupos, pois subentende-se que há maior 

probabilidade daquela conformação existir. 

A distância média do átomo de oxigênio dos ligantes à cadeia lateral do Trp214 

calculadas foram 4-metilesculetina: 4,25 Å, esculetina: 4,79 Å, cumarina: 5,45 Å e 

esculina: 12,56 Å. Estas moléculas foram selecionadas para avaliar as interações 

envolvidas no sítio de ligação da HSA (Figura 29). 

 
Figura 29: Conformações dos ligantes obtidos por docking molecular com a HSA.  As distâncias 
médias da 4-metilesculetina (A), esculetina (B), cumarina (C) e esculina (D) foram medidas em relação 
ao sítio próximo do Trp214 e os valores encontrados foram respectivamente 4,25 Å, 4,79 Å, 5,45 Å e 
12,56 Å. A 4-metilesuletina está representada em azul ciano, a esculetina em amarelo, a cumarina em 
magenta, a esculina em verde, a estrutura em cinza representa o triptofano, os átomos de nitrogênio estão 
indicados em azul e de oxigênio em vermelho.  

	

	

	

	

	

	

	

	

 
As conformações da 4-metilesculetina foram agrupadas em 3 grupos. O grupo 1 

contém 81 moléculas, sendo a variação da energia de ligação entre eles de 0,009 

kcal/mol; o grupo 2 contém 18 moléculas com variação da energia de ligação entre eles 

de 0,12 kcal/mol, já o grupo 3 possui apenas 1 molécula (Tabela 7). Foi selecionada a 

5,45Å

C

A

4,25Å 4,79Å

D

12,56Å

B
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molécula com a menor energia de ligação do grupo 1 (grupo com maior representação) 

para a análise das interações. A energia de ligação da 4-metilesculetina foi de -6,01 

kcal/mol e as principais interações que estabilizam essa ligação são hidrofóbicas e 

ligações de hidrogênio (Tabela 8), sendo as interações eletrostáticas de menor 

relevância. As ligações de hidrogênio contribuem para que o hidrogênio se ligue com o 

grupo hidroxila da cadeia lateral da Ser202. Essa molécula está localizada numa 

cavidade formada pelos aminoácidos Leu198, Lys199, Ser202, Phe211, Trp214, 

Val344, Asp451 e Ser454 (Figura 30A). Embora algum desses resíduos não sejam 

hidrofóbicos, o raio de van der Walls do carbono está em contato próximo com os 

ligantes, contribuindo com a interação hidrofóbica. 

As conformações da esculetina foram agrupadas em 4 grupos, o grupo 1 com 89 

moléculas (ΔEnergia de ligação=0,05 kcal/mol), grupo 2 com 6 moléculas (ΔEnergia de 

ligação = 0,13 kcal/mol) grupo 3 com 4 moléculas (ΔEnergia de ligação = 0,01 

kcal/mol) e o grupo 4 com 1 molécula (Tabela 7). 

Novamente, o grupo com maior número de representantes foi selecionado, sendo 

a menor energia de ligação da esculetina de -5,65 kcal/mol e as principais interações 

que estabilizam sua ligação com a HSA são hidrofóbicas e ligações de hidrogênio 

(Tabela 8). A esculetina interagiu em uma cavidade formada pelos aminoácidos 

Leu198, Lys199, Ser202, Phe211, Trp214, Val344, Asp451, Ser454 e Val455. Esta 

molécula forma uma ligação de hidrogênio com o grupo hidroxila da Ser202 e uma 

interação do tipo pi-pi com o Trp214 (Figura 30B). 

Todas as conformações da cumarina foram agrupadas em um único grupo com 

variação da energia de ligação de 0,001 kcal/mol (Tabela 7) e a energia de interação da 

pose de menor energia foi de -5,79 kcal/mol. A principal interação que estabiliza essa 

molécula é Van der Walls (VDW) e Desolvatação que caracterizam um efeito 

hidrofóbico (Tabela 8) ocorre também uma interação do tipo pi-pi com o Trp214, 

porém nenhuma ligação de hidrogênio. A cumarina encontra-se numa cavidade formado 

pelos aminoácidos Leu198, Lys199, Ser202, Ala210, Phe211, Trp214, Leu481 e Val482 

(Figura 30C). 

As conformações da esculina foram agrupadas em 12 grupos, sendo escolhidos 

os 2 grupos principais, o grupo 1 com 58 moléculas (ΔEnergia de ligação = 1,21 

kcal/mol) e o grupo 2 com 9 moléculas (ΔEnergia de ligação = 1,64 kcal/mol) (Tabela 

7). Dentre as moléculas do grupo 1, a energia de ligação foi de -5,71 kcal/mol, as 

ligações de hidrogênio são formadas principalmente pela glicose enquanto que os dois 
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anéis aromáticos da esculina contribuem para a interação hidrofóbica (Tabela 8). A 

esculina realiza duas ligações de hidrogênio, uma com a cadeia lateral da Lys351 e uma 

com o grupo carbonila da cadeia	principal da Leu347 ocupando o sítio formado pelos 

aminoácidos Arg209, Lys212, Ala213, Asp324, Leu327, Gly328, Leu347, Ala350, 

Lys351, Glu354 e Val482 (Figura 30D). 

 
Tabela 7: Grupos da interação da 4-metilesculetina, esculetina, cumarina e esculina com a HSA. 
Foram geradas 100 conformações para cada ligante, cada grupo possui uma baixa variação de energia de 
ligação entre suas conformações. 
 
 

Ligante Grupos Pose por grupo Δenergia de ligação 
(kcal/mol) 

 
4-metilesculetina 

1 81 0,009 
2 18 0,12 
3 1 - 

 
esculetina 

1 89 0,05 
2 6 0,13 
3 4 0,01 
4 1 - 

cumarina 1 100 0,001 
esculina 1 58 1,21 

2 9 1,64 
	

	

Tabela 8: Contribuição energética da interação da 4-metilesculetina, esculetina, cumarina e 
esculina com a HSA (kcal/mol).  
 
 

 
Ligantes 

CONTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA 
Total Hidrofóbica VDW/ 

Desolvatação 
Eletrostática 

4-metilesculetina -6,01 -2,168 -4,132 -0,31 
esculetina -5,65 -2.692 -3,358 -0,19 
cumarina -5,79 -5,81 0 0,02 
esculina -5,71 -2,724 -5,166 -0,17 
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Figura 30: Representação planar dos aminoácidos envolvidos na interação da 4-metilesculetina, 
esculetina, cumarina e esculina com a proteína HSA (PDB: 1AO6). Em (A) tem-se a 4-
metilesculetina, em (B) esculetina, em (C) cumarina e em (D) a esculetina, localizados na cavidade 
formado pelos aminoácidos em destaque. O círculo rosa indica os aminoácidos carregados negativamente, 
em roxo os aminoácidos carregados positivamente, os círculos verdes são as interações hidrofóbicas, em 
azul claro são resíduos polares, as setas roxas são ligações de hidrogênio e as setas verdes interação do 
tipo pi-pi. 

	

Quando levamos em consideração os valores da energia de interação pelo 

docking molecular temos que a ordem de afinidade dos ligantes com a HSA é 4-

metilesculetina > cumarina > esculina > esculetina. Esses dados não condizem com os 

dados obtidos experimentalmente, contudo, devemos levar em consideração que, 

embora os programas de docking ofereçam valores aproximados de energia de 

interação, a previsão de afinidade é a maior fraqueza associada em todas as funções de 

pontuação. De acordo com a equação de energia livre de Gibbs e a relação logarítmica 

entre energia livre de ligação e afinidade, uma diferença de 10 vezes na atividade 

representa uma diferença de apenas 1,4 kcal/mol. Consequentemente, é raramente 

possível prever com precisão a diferença na energia ligação para afinidades ≤10 vezes, 

porque o erro na função de pontuação e em outros cálculos mais rigorosos, tais como a 

perturbação da energia livre, está na ordem de 1,4-2,0 kcal/mol. 
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O docking também desconsidera a solvatação dos ligantes. A 4-metilesculetina, 

esculetina e cumarina são moléculas com núcleos hidrofóbicos e pequenos grupos 

polares que poderiam não ser suficientes para criar uma camada de solvatação. Assim, 

espera-se que essas moléculas, em meio aquoso, se acomodem em regiões hidrofóbicas, 

como as cavidades internas das proteínas. Por outro lado, a esculina apresenta uma 

glicose o que diminui a sua hidrofobicidade, levando esse ligante a interagir em 

cavidades da superfície da proteína com menor afinidade. 

Observando o fato de que a afinidade dos ligantes em relação à HSA obtidos 

pelos experimentos de fluorescência e de STD-RMN é 4-metilesculetina > esculetina > 

cumarina > esculina, enquadramos os dados do docking dentro do caso já apresentado, 

ou seja, a diferença na energia de ligação entre os ligante é de 0,36 kcal/mol. Por outro 

lado, quando consideramos a distância média do átomo O2 dos ligantes aos átomos da 

cadeia lateral do Trp214 (aminoácido usado para análise da supressão de fluorescência), 

observamos que o ligante mais próximo ao Trp214 em ordem crescente é 4-

metilesculetina, esculetina, cumarina e esculina, indicando que, quanto mais próximo 

desse aminoácido, maior é a eficiência da supressão de fluorescência.. 

Pelos resultados apresentados, podemos então concluir que pequenas moléculas 

hidrofóbicas contendo alguns heteroátomos contribuem para a formação de ligação de 

hidrogênio favorecendo assim a interação com a proteína. 

 

5.2 TNF-α 

  
 5.2.1 STD-RMN entre o TNF-α e os ligantes cumarínicos. 

 

Na Figura 31 é apresentado o espectro de STD-RMN obtido para TNF-α em 

presença de 4-metilesculetina sendo observado a ocorrência de interação entre a 

proteína e o ligante. 

Analisando os espectros da figura abaixo, observamos que o espectro de STD-

RMN apresentou sinais de singletos em d 6,99 ppm e em d 6,61ppm, referentes aos 

hidrogênios, 5 (H-5) e 8 (H-8) respectivamente. A formação de um singleto em d 5,97 

ppm corresponde ao hidrogênio 3 (H-3). Foi observado também, um sinal intenso de 

singleto em d 2,27 ppm referente aos hidrogênios do grupo metila. Os resultados 

obtidos experimentalmente são condizentes com os dados encontrados na literatura 

(Anexo 1) em que a 4-metilesculetina está livre e os deslocamentos químicos variam 
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muito pouco. Isso provavelmente é devido ao fato do solvente utilizado ser diferente. 

(AIRES-DE-SOUSA et al., 2002; BANFI e PATINY, 2008; CASTILLO et al., 2011).  

 
Figura 31: Espectro de STD-RMN entre a proteína TNF-a e a 4-metilesculetina. Na parte superior 
da figura (em azul) encontra-se o espectro de referência STD off resonance (I0) da 4-metilesculetina. Na 
parte inferior (em vermelho) encontra-se o espectro STD (ISTD), da 4-metilesculetina, resultante da 
diferença entre o espectro I0 e ISAT. Os números em negrito sobre a estrutura indicam os hidrogênios 
ligados aos carbonos correspondentes aos sinais indicados no espectro de diferença. A aquisição do 
espectro foi efetuada a 20°C com 5 µM de TNF-a e 553 mM de 4-metilesculetina. 

	
	

Na Figura 32 está representado o espectro de STD-RMN obtido para o ligante 

esculetina na presença de TNF-a. Baseado no fato de que o espectro final (ISTD) resulta 

da diferença do espectro I0 e ISAT, um espectro de STD sem ressonâncias visíveis indica 

que a interação proteína-ligante ou é muito forte ou muito fraca. No caso de uma 

interacao fraca, a proteina não reconhece o ligante e não ocorre transferência de 

magnetização para o mesmo. Com isso, a afinidade entre a proteína e o ligante é fraca 

levando à incapacidade do ligante receber saturação e dessa forma não se verifica o 

efeito de STD. Para ligantes de alta afinidade, a taxa de dissociação do ligante é baixa 

em relação ao tempo de experimento, o que também resultaria em um espectro de 

diferença sem sinais, mesmo havendo interação.  

Analisando os espectros da figura abaixo, podemos observar um espectro de 

STD sem sinais, ou seja, o espectro off-resonance (I0) e o espectro on-resonance (ISAT) 

são exatamente iguais já que sua diferença produz um espectro ISTD sem sinal. Isso nos 

leva a concluir que se ocorre interação da esculetina com o TNF-a, esta não esta sendo 
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detectada, já que a técnica de STD-RMN apenas identifica interações moderadas. A 

ligação com alta afinidade ainda seria uma possibilidade, hipótese que está discutida no 

Anexo 5. 
 

Figura 32: Espectro de STD-RMN entre a proteína TNF-a e a esculetina. Na parte superior da figura 
(em azul) encontra-se o espectro de referência STD off resonance (I0) esculetina. Na parte inferior (em 
vermelho) encontra-se o espectro STD (ISTD), da esculetina, resultante da diferença entre o espectro I0 e 
ISAT. A aquisição do espectro foi efetuada a 20°C com 5 µM de TNF-a e 541 µM de esculetina. 

	
 

Na Figura 33 está representado o espectro de STD-RMN obtido para o ligante 

cumarina na presença de TNF-a. 

Analisando a figura, observamos que o espectro de STD-RMN apresentou dois 

tripletos em d 7,52 ppm e em d 7,27 ppm referentes aos hidrogênios 7 (H-7) e 6 (H-6), 

respectivamente. Apresentou dois dubletos em d 7,57 ppm e em d 7,31 ppm referentes 

aos hidrogênios 5 (H-5) e 8 (H-8), respectivamente, sendo que esses sinais se encontram 

sobrepostos aos sinais dos tripletos dos hidrogênios 7 (H-7) e 6 (H-6). Verificou-se 

também, dois dubletos isolados em d 7,93 ppm e em d 6,38 ppm referentes aos 

hidrogênios 4 (H-4) e 3 (H-3). Os resultados obtidos experimentalmente estão de acordo 

com os dados encontrados na literatura, já mencionados anteriormente (Anexo 3) em 

que a cumarina está livre e os deslocamentos químicos variam muito pouco. Isso 

provavelmente é devido ao fato do solvente utilizado ser diferente. (PEREL’SON et al., 

1970; AIRES-DE-SOUSA et al., 2002; BANFI e PATINY, 2008; CASTILLO et al., 

2011). 
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Figura 33: Espectro de STD-RMN entre a proteína TNF-a e a cumarina. Na parte superior da figura 
(em azul) encontra-se o espectro de referência STD off resonance (I0) cumarina. Na parte inferior (em 
vermelho) encontra-se o espectro STD (ISTD), da cumarina, resultante da diferença entre o espectro I0 e 
ISAT. Os números em negrito sobre a estrutura indicam os hidrogênios ligados aos carbonos 
correspondentes aos sinais indicados no espectro de diferença. A aquisição do espectro foi efetuada a 
20°C com 5 µM de TNF-a e 535 µM de cumarina. 

	
 

A Figura 34 indica o espectro de STD-RMN obtido para o ligante esculina na 

presença de TNF-a. Analisando os espectros da figura abaixo, podemos observar que a 

interação da esculina com o TNF-a, assim como a esculetina, não foi detectada pela 

técnica de STD-RMN. A hipótese de estar ocorrendo uma interação com alta ou baixa 

afinidade da esculina com o TNF-a foi analisada através da realização de experimentos 

de competição (Anexo 6). 
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Figura 34: Espectro de STD-RMN entre a proteína TNF-a e a esculina. Na parte superior da figura 
(em azul) encontra-se o espectro de referência STD off resonance (I0) esculina. Na parte inferior (em 
vermelho) encontra-se o espectro STD (ISTD), da esculina, resultante da diferença entre o espectro I0 e 
ISAT. A aquisição do espectro foi efetuada a 20°C com 5uM de TNF-a 578 µM de esculina. 

	
 

A partir dos resultados obtidos através dos experimentos de STD-RMN, 

observamos que, dentre os ligantes analisados, somente a 4-metilesculetina e a cumarina 

interagiram com o TNF-a. 

Testes biológicos realizados pelo grupo do prof. Di Stasi (UNESP-Botucatu) 

com ratos indicaram que após a ingestão via oral de 4-metilesculetina não se verificou a 

diminuição nos níveis de TNF-a, porém, observou-se diminuição nos níveis dos 

mediadores pró-inflamatórios dependentes de TNF-a como: IL-1b, IL-2, IL-6, IL-8 e 

IFN-g (WITAICENIS et al., 2010). A diminuição dos níveis dessas citocinas sugere que 

a interação 4-etilesculetina/TNF-a estaria afetando a função da proteína, ou seja, a 

proteína é produzida, porém, as citocinas produzidas por estimulação do TNF-a sem o 

ligante não são. Tal fato foi observado através da quantificação de citocinas por ensaios 

imunoenzimáticos, em que se observou uma diminuição nos níveis de IL-1b, IL-2, IL-6, 

IL-8 e IFN-g (WITAICENIS et al., 2010). Dessa forma, o ligante 4-metilesculetina 

estaria exercendo o efeito anti-inflamatório intestinal por inibição da função do TNF-a. 

Em contrapartida, é difícil afirmar se a cumarina estaria inibindo a função ou a 

produção do TNF-a, pois na época que os estudos biológicos com este ligante foram 

realizados pelo grupo de pesquisa de Botucatu, os níveis de TNF-a e até mesmo de 

outras citocinas não foram quantificados. No entanto, sugere-se que sua interação com o 
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TNF-a deve-se provavelmente devido a presença reduzida de grupos carregados quando 

comparada com a esculetina e a esculina.  

Em relação aos ligantes esculetina e esculina, observou-se que não ocorreu 

interação desse ligantes com o TNF-a. Testes biológicos indicaram que após a ingestão 

oral desses ligantes, os níveis de TNF-a diminuíram (WITAICENIS et al., 2013; 2014), 

evidenciando que talvez esses ligantes estariam afetando a produção ou a liberação do 

TNF-a. Uma vez que a produção da proteína está alterada, torna-se indiferente se o 

ligante interage ou não com a proteína. Sugere-se, assim, que a presença de grupo 

glicose na esculina e a ausência do grupo metila na esculetina estariam influenciando a 

não interação esses ligantes com o TNF-a. 

Foi realizado também, através dos experimentos de STD-RMN, o mapeamento 

dos epítopos envolvidos no processo de reconhecimento molecular. 

Os epítopos de interação do complexo TNF-a-ligantes estão ilustrados na 

Figura 35 indicando a porcentagem relativa de cada grupo químico. Para esse cálculo 

foi utilizado o espectro com maior concentração do ligante, ao final da curva de 

titulação. A região que direciona cada ligante até o sítio de interação também está 

indicada na Figura 35 e os círculos em vermelho indicam o conjunto de átomos com 

maior efeito STD relativo que devem estar mais próximos dos átomos da proteína. 

Foi verificado que os ligantes não apresentam o mesmo padrão para os epítopos 

de ligação, e, portanto, a maneira mais provável do modo como os ligantes interagem no 

sítio da TNF-a é diferente para cada ligante. Para a 4-metilesculetina (Figura 35A) os 

hidrogênios H-3 (100%) e H-4 (43%) se destacam como os principais epítopos de 

interação, apresentando a maior e a segunda maior intensidade relativa e são entendidos 

como as regiões dos ligantes que estão em contato mais próximo do átomo do 

hidrogênio presente na proteína, ou seja, encontram-se mais enterrados no sítio de 

interação da proteína. Para a cumarina (Figura 35B), apesar de todos os átomos 

apresentarem respostas parecidas, é possível observar que os epítopos com maior 

transferência de saturação são os hidrogênios H-7 (100%) e H-6 (95%) que apresentam 

a maior e a segunda maior intensidade relativa entre os ligantes e são entendidos como 

as regiões do ligante que estão em contato próximo do átomo de hidrogênio presente na 

molécula de proteína. 
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Figura 35: Estrutura química dos ligantes e seus epítopos. Os números em negrito indicados na figura 
(em A: 4-metilesculetina e em B: cumarina) representam os hidrogênios ligados aos carbonos e os valores 
em porcentagem indicam o grau de transferência de saturação que, por sua vez, indica o quão próximo os 
átomos do ligante estão do sítio de interação com a proteína. Com isso, a geometria de interação do 
complexo proteína-ligante pode ser inferida de forma a auxiliar na etapa de modelagem molecular. 

	
	

Como mostrado para os ligantes que interagem com a HSA, é possível, através 

de experimentos de STD-RMN na presença de dois ligantes distintos, determinar a 

classificação de afinidade de interação entre os ligantes cumarínicos e a proteína TNF-α 

através de estudos de competição. A Figura 36 apresenta o estudo de competição de 

STD-RMN com o TNF-α na presença de 4-metilesculetina e cumarina, ou seja, na 

presença dos 2 ligantes que apresentaram interação com a proteína em questão.  
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Figura 36: Espectros de STD-RMN em condições de competição da 4-metilesculetina:cumarina 
com o TNF-a. Na parte superior da figura encontra-se o espectro de referência STD da 4-metilesculetina. 
No centro, encontra-se o espectro STD da competição 4-metilesculetina 1:1 esculetina resultante da 
diferença entre o espectro I0 e ISAT. Na região inferior está representado o espectro STD da esculetina. A 
aquisição do espectro foi efetuada a 20°C, sendo que a concentração de TNF-a foi de 5 µM e os ligantes 
de 1000 µM na competição e 550 µM nos espectros sem competição. 

	
 

A Tabela 9 indica a mudança de transferência de magnetização (efeito STD) 

para ambos os ligantes em relação aos experimentos feitos tanto isoladamente quanto na 

competição 4-metilesculetina/cumarina. Com isso, sugere-se que ambos ligantes 

competem pelo mesmo sítio. É possível observar, ainda, que ambos os ligantes 

aumentaram o efeito STD durante o experimento de competição. Como a técnica 

utilizada evidencia ligantes de média afinidade com seus receptores proteicos, ligantes 

de maior afinidade podem ter efeito STD reduzidos em relação a ligantes de menor 

afinidade. Dessa forma, em uma situação de competição, deve-se focar na questão de 

qual ligante foi o mais afetado pelo fenômeno. 
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Tabela 9: Transferência de magnetização em experimentos de competição entre os ligantes 4-
metilesculetina: cumarina com o TNF-a. Os valores dos deslocamentos químicos (d) e os valores das 
integrais para o espectro individual e para o espectro de competicao da 4-metilesculetina:cumarina estão 
indicados abaixo. 
 
 

     INDIVIDUAL     COMPETIÇÃO  
LIGANTES  d (ppm) (off-on)/off d (ppm) (off-on)/off HIDROGÊNIO 

 
4-metil 

esculetina 

6,99 0,0057 6,90 0,0097 5 
6,61 0,0185 6,63 0,0289 8 
5,97 0,0153 5,96 0,0166 3 
2,27 0,0073 2,17 0,0084 4 

 
 

cumarina 

7,93 0,0108 7,82 0,0331 4’ 
7,57 0,0105 7,47 0,0361 5’ 
7,52 0,0107 7,43 0,0385 7’ 
7,31 0,0143 7,21 0,0447 8’ 
7,27 0,0104 7,18 0,0396 6’ 
6,38 0,0127 6,28 0,0457 3’ 

 

 

Visto que os ligantes estão numa relação estequiométrica de 1:1 o ligante que 

apresentar menor perturbação do STD será aquele que apresenta maior afinidade pela 

proteína. Utilizando os dados indicados na tabela acima foi calculado a relação da 

perturbação entre a interação individual e a de competição, entre a 4-metilesculetina e 

cumarina, através do desvio médio quadrático. A partir dos dados obtidos verificou-se 

que a o ligante 4-metilesculetina apresentou uma menor perturbação em relação ao 

ligante cumarina, ou seja, o efeito STD da 4-metil esculetina (38,1 %) é menos afetado 

pela competição do que o ligante cumarina (62,8 %) e com isso, a afinidade da 4-

metilesculetina pelo TNF-α é maior quando comparada com o ligante cumarina (Tabela 

10). 

 
Tabela 10: Efeito de perturbação da interação em experimentos de competição entre os ligantes 4-
metilesculetina:cumarina com o TNF-a. Os valores apresentados referem-se ao quanto uma molécula 
afetou a interação da outra com a HSA.  
 
 

LIGANTES PERTURBAÇÃO DA  
INTERAÇÃO NA COMPETIÇÃO (%) 

4-metilesculetina 38,1 
cumarina 62,8 

 

 

Para maior entendimento da natureza de interação entre os ligantes 4-

metilesculetina e cumarina com a proteína TNF-α, foi realizado uma curva de titulação. 
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Ao longo da titulação dos ligantes com a proteína TNF-α (para o cálculo do Kd), a 

concentração de proteína foi mantida a 5 µM, sendo levemente diluída a cada ponto de 

titulação, enquanto que a concentração do ligante 4-metilesculetina variou entre 104 µM 

e 553 µM e do ligante cumarina variou entre 201 µM e 535 µM. Na Tabela 11 estão 

indicados os pontos da titulação para cada ligante assim como o volume adicionado, 

diluindo a proteína. Para o ligante 4-metilesculetina, foi monitorado o sinal dos 

hidrogênios ligado ao grupo metil, uma vez que esse sinal apresenta maior relação sinal 

ruído. Para monitorar o comportamento do efeito STD no ligante cumarina, foi 

selecionado o sinal do dubleto formado pelo hidrogênio ligado ao carbono 4, uma vez 

que este nesse ponto não ocorre sobreposição de sinal.  

Como os experimentos são realizados com um grande excesso na concentração 

de ligante em relação a proteína, Mayer e Meyer (2001), introduziram o fator de 

amplificação do STD (STD-AF), para melhor quantificar a amplificação dos sinais no 

experimento de STD.  

Para cada ponto de titulação foi calculado o STD-AF através da Equação 19 

(MAYER e MEYER, 2001): 
 
	

STD − AF =
I5 − ITC]

I5
x
[L]
[P]

=
IT]^
I5

x
[L]
[P]

	

 

sendo que I0 é o espectro de referência STD off resonance, a fração (I0-ISAT)/I0 

representa a análise do efeito STD em um único próton do ligante, ou seja, a intensidade 

do próton mais representativo no espectro de STD (ISTD) em relação a mesma 

ressonância no espectro de referência onde o ligante não foi ligado (I0). 

Os resultados dos experimentos de STD obtidos a partir da titulação da proteína 

TNF-α com os ligantes 4-metilesculetina e cumarina foram empregados para estimar os 

valores das constantes de dissociação (Kd) para cada temperatura utilizada no 

experimento. 

 

 

 

 

 

 

(Equação 19) 
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Tabela 11: Titulação dos ligantes. Tabela com os pontos utilizados na curva de titulação em STD-RMN, 
para a determinação do Kd do TNF-a na presença de cada ligante. 

	
	

LIGANTE [P]  
uM 

[P] µM 
corrigido 

[L] 
µM 

[L] µM 
corrigido 

STD-AF  
(10° C) 

STD-AF  
(20° C) 

STD-AF  
(30° C) 

Incremento 
volume (µL) 

4-metilesculetina 5 5 0 - - - - 0 
4-metilesculetina 5 4,977 100 104 0,2695 0,2361 0,2257 0,68 
4-metilesculetina 5 4,966 150 151 0,3679 0,2919 0,2463 0,34 
4-metilesculetina 5 4,955 200 203 0,4056 0,3400 0,3318 0,34 
4-metilesculetina 5 4,941 250 269 0,5825 0,5281 0,3865 0,34 
4-metilesculetina 5 4,933 300 386 0,8372 0,7433 0,6338 0,34 
4-metilesculetina 5 4,925 350 433 0,8704 0,8704 0,800 0,34 
4-metilesculetina 5 4,917 400 510 1,2861 1,1202 0,9853 0,34 
4-metilesculetina 5 4,91 450 553 1,3067 1,0364 0,8787 0,34 

cumarina 5 5 0 0 - - - 0 
cumarina 5 4,950 200 201 0,5319 0,7393 0,8484 1,48 
cumarina 5 4,926 300 316 0,6803 1,0245 1,3597 0,37 
cumarina 5 4,914 350 362 0,9213 1,3863 1,5569 0,37 
cumarina 5 4,902 400 424 0,9350 1,7487 1,8569 0,37 
cumarina 5 4,892 450 482 1,3260 2,0650 2,3120 0,37 
cumarina 5 4,878 500 535 1,7995 2,4688 2,9406 0,37 

 

 

Na Figura 37, os gráficos apresentados representam os espectros de STD-AF 

obtidos da interação da proteína TNF-α com a cumarina e a 4-metilesculetina nas 

temperaturas de 10°C, 20 °C e 30 °C. 

 
Figura 37: Efeito da temperatura no espectro de STD-RMN. Monitoramento do efeito STD obtido 
para a 4-metilescuetina (A) e a cumarina (B) durante uma curva de titulação na presença de TNF-a (5 
µM) em diferentes temperaturas (10°, 20° e 30°C). 
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Assim como evidenciado pelo cálculo dos epítopos de interação de ambos os 

ligantes, ao monitorar o efeito STD numa mesma concentração de ligante, observa-se 

que a 4-metilesculetina e cumarina apresentam comportamento distintos. Enquanto o 

efeito de STD diminui com o aumento da temperatura para a 4-metilesculetina, para a 

cumarina o efeito STD aumenta. 

Considerando que a declividade da curva STD vs. [Ligante] é proporcional ao 

Ka (e inversamente proporcional ao Kd), um aumento nesta declividade com o aumento 

da temperatura indica um processo dinâmico, ou seja, o Ka aumenta com o aumento da 

cinética (movimento) das moléculas do sistema (aumento da temperatura), 

proporcionando assim maior contato entre as 2 moléculas. Esse comportamento é 

observado na interação entre o TNF-α e a cumarina. Um comportamento inverso é 

observado na interação do TNF-α com o ligante 4-metilesculetina, ou seja, com o 

aumento da temperatura nota-se uma diminuição da declividade, indicando que o Ka 

diminui com o aumento da temperatura, indicando assim um comportamento estático, o 

que sugere que o complexo é desestabilizado ou desfeito com o aumento da agitação 

térmica (aumento da temperatura) resultando na diminuição da Ka. 

Dessa forma, os dados indicam que a interação entre a proteína TNF-α e o 

ligante 4-metilesculetina é do tipo estática, enquanto que com o ligante cumarina, essa 

interação é do tipo dinâmica. 

Durante a etapa de titulação, os pontos obtidos não chegaram a indicar o ponto 

de saturação, pois nessa situação ocorre agregação devido à hidrofobicidade dos 

ligantes utilizados conforme verificado em experimentos de espalhamento dinâmico de 

luz realizados no nosso laboratório (para tal fato é necessário que o ligante esteja numa 

concentração próxima de 1 a 2 mM). Sendo assim, o valor da constante de dissociação 

obtido não é um valor preciso, mas sim um valor aproximado. No entanto, o 

comportamento do sistema revela as diferenças das interações entre a proteína TNF-α e 

os ligantes. A partir do s dados de titulação do ligante, foi possível estimar os valores de 

αSTD (máximo de amplificação do STD-AF). A medida que a concentração de ligante 

aumenta, o STD-AF irá aumentar até atingir um máximo de amplificação (αSTD). 

As curvas foram obtidas através do ajuste não linear dos valores experimentais 

através da Equação 20 em que é possível estimar o valor de Kd: 

 

AT]^ =
αT]^	x	[L]
K. + [L]

	 (Equação 20) 
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A Figura 38 mostra o ajuste dos dados para a curva de saturação e indica o valor 

da constante de afinidade estimada e com isso o grau de afinidade do ligante pela 

proteína. Os valores da constante de dissociação indicam o grau de afinidade do ligante 

pela proteína.  

Pela análise dos dados nota-se um aumento da constante de dissociação do 

ligante 4-metilesculetina com o aumento da temperatura enquanto que o ligante 

cumarina diminui o valor da constante. Os valores da constante de dissociação, obtidos 

através da declividade das retas, indicam o grau de afinidade do ligante pela proteína 

para cada temperatura. Para o ligante 4-metilesculetina, a constante de dissociação 

aumenta, e assim a afinidade diminui com o aumento da temperatura. De forma 

contrária, o ligante cumarina aumenta sua afinidade com o aumento da temperatura. 

 
Figura 38: Ajuste dos dados de STD-RMN para a obtenção da constante de dissociação dos ligantes 
4-metilesculetina e cumarina com a proteína TNF-a. A afinidade de interação entre o ligante 4-
metilesculetina (A) e a proteína TNF-a diminui com o aumento da temperatura, enquanto que a afinidade 
do ligante cumarina (B) aumenta com o aumento da temperatura, indicando diferentes modos de 
interação.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A temperatura influencia tanto a cinética de reconhecimento como a constante 

de afinidade de formação do complexo proteína-ligante e, consequentemente, reflete-se 

no efeito de STD observado. As titulações em três diferentes temperaturas, 10 ˚C, 20 ˚C 

e 30 ˚C também foram utilizadas para o estudo dos parâmetros termodinâmicos de 
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forma a identificar o tipo de interação da 4-metilesculetina e da cumarina com a 

proteína TNF-a. 

Com os valores de ln(Kd) e 1/T(K) pode-se estabelecer o gráfico de van’t Hoff 

(Figura 39), o qual relaciona a variação de temperatura (T) em Kelvin com a constante 

de dissociação (Kd) e o coeficiente angular da reta originada fornece a variação de 

entalpia (∆H) da reação. 

 

Figura 39: Gráfico de van’t Hoff: Interação da proteína TNF-a com a 4-metilesculetina (A) e com a 
cumarina (B) nas temperaturas de 10˚C, 20˚C e 30˚C. A reta em preto representa o melhor ajuste linear. 
Através do coeficiente angular da reta originada obteve-se o ∆H da reação. 

	
 

Os parâmetros de interação entre os ligantes 4-metilesculetina e a cumarina com 

a proteína TNF-a estão representados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Parâmetros de interação entre a 4-metilesculetina e a cumarina com o TNF-a. 
 
 

LIGANTE T 
(˚C) 

T (K) 1/T.103 

(K) 
   Kd 
(mM) 

Rln(Kd) ∆H 
(Kcal/mol) 

 
4-metil 

esculetina 

10 283 3,53 2,11 -12,26  
20 293 3,41 2,71 -11,76 -3,90 
30 303 3,30 3,33 -11,35  

 
cumarina 

10 283 3,53 2,28 -12,11  
20 293 3,41 1,28 -13,26 6,98 
30 303 3,30 1,01 -13,73  

R (cal/mol.K) = 1,99 

 

Os 3 parâmetros termodinâmicos de maior interesse são a energia livre de Gibbs 

(∆G), entalpia (∆H) e entropia (∆S). Quando ocorre uma reação química, o calor 

liberado ou absorvido corresponde à diferença de entalpia de produtos e reagentes. A 

Rl
n(
K d
)

Rl
n(
K d
)

A B
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alteração no ∆G da reação está relacionada com as alterações no ∆H e no ∆S 

(ALLEWELL et al., 2013). 

As forças que agem entre pequenos ligantes e macromoléculas biológicas 

incluem forças hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, forças de van der Waals e forças 

eletrostáticas. Parâmetros termodinâmicos são importantes para confirmar quais são as 

forças atuantes num processo de interação proteína-ligante. De acordo com a literatura, 

se ∆H > 0 e ∆S > 0, as interações hidrofóbicas são as que desempenham o papel 

principal na reação de ligação, se ∆H < 0 e ∆S > 0, o efeito eletrostático é dominante, se 

∆H < 0 e ∆S < 0, as forças principais que estão atuando na interação são van der Waals 

e ligações de hidrogênio (TENG et al., 2011; MOREIRA, 2015).  

O ∆H e ∆S para a interação entre o TNF-a e os ligantes 4-metilesculetina e 

cumarina foram calculadas com base na equação de van’t Hoff, Equação 22 (que 

relaciona a constante de equilíbrio com a temperatura). Já a energia livre de Gibbs (∆G) 

foi calculada através da Equação 6 (já descrita anteriormente): 

 

∆G = ∆H − T∆S = + RT(lnK.) 

temos que: 

 

RTln K. = 	∆H − T∆S 

 

dividindo por RT, obtemos: 

 

ln K. =
∆H
RT −

∆S
R  

 

A energia livre de Gibbs é foi obtida para cada temperatura, levando-se em 

consideração os valores das constantes de dissociação (Kd), sendo ∆G a energia de 

Gibbs, R a constante dos gases nobres, T representa a temperatura em Kelvin e Kd a 

constante de dissociação. 

Uma vez obtidos os valores de ∆H e ∆G, utiliza-se a equação (6) para a obtenção 

dos valores de ∆S em cada temperatura utilizada no experimento. 

Os resultados da Tabela 13 relacionam os parâmetros termodinâmicos obtidos 

nos experimentos de titulação de STD-RMN e a Figura 46 a variação destes na faixa de 

temperatura estudada. 

(Equação 6) 

(Equação 21) 

(Equação 22) 
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Tabela 13: Parâmetros termodinâmicos da interação do TNF-a com a 4-metilesculetina e a 
cumarina. Os valores obtidos de ∆G, ∆H e T∆S para cada ligante estão apresentados abaixo. 
 
 

LIGANTE T (˚C) ∆G 
(Kcal.mol-1) 

∆H 
(Kcal.mol-1) 

T∆S 
(Kcal.mol-1) 

 
4-metil 

esculetina 

10 -3,47 -3,90 -0,43 
20 -3,45 -3,90 -0,45 
30 -3,44 -3,90 -0,46 

 
cumarina 

10 -3,43 6,98 10,40 
20 -3,88 6,98 10,86 
30 -4,16 6,98 11,14 

 

A Figura 40 representa os valores obtidos ∆G, ∆H e T∆S obtidos para os 

ligantes 4-metilesculetina e cumarina nas temperaturas de 10 ˚C, 20 ˚C e 30 ˚C. 

 

Figura 40: Dependência de ∆G, ∆H e T∆S em relação a variação de temperatura. (A) 4-
metilesculetina, (B) cumarina. 
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Analisando o gráfico referente aos parâmetros termodinâmicos, Figura 40, 

observamos que a 4-metilesculetina possui ∆S, ∆H e ∆G negativo. Esses valores 

indicam que a reação entre a 4-metilesculetina e a proteína TNF-a é espontânea (∆G < 

0), exotérmica (∆H < 0) e entalpicamente dirigida, características de uma interação de 

Van der Waals e ligações de hidrogênio. A cumarina possui ∆S e ∆H positivos e ∆G 

negativo indicando que a reação entre a cumarina e a proteína TNF-a também é 

espontânea (∆G < 0), porém endotérmica (∆H > 0) e entropicamente dirigida, 

características de uma interação hidrofóbica. 

 

 

 5.2.2 Docking molecular 

As análises de docking molecular, referentes a proteína TNF-a, foram realizadas 

em colaboração com a aluna de Doutorado, Gabriela Campos de Araújo 

(UNESP/IBILCE do Programa de Pós-Graduação em Biofísica Molecular). 

Os resultados de docking molecular assim como os resultados de STD-RMN, 

mostraram que ocorre interação entre a proteína TNF-a e os ligantes 4-metilesculetina e 

cumarina. Como através dos experimentos de RMN não foi detectada interação da 

esculetina e esculina com o TNF-a, optou-se por não realizar docking molecular com 

esses ligantes.  

Assim como foi feito para a análise de docking na interação da HSA com os 

ligantes, para o TNF-a também foram geradas 100 poses para cada ligante, de forma 

que aqueles contendo um RMSD menor que 2Å foram agrupadas e a molécula mais 

representativa de cada grupo foi escolhida. A molécula mais representativa de cada 

grupo, ou seja, a molécula de escolha, foi aquela que apresentou uma menor energia de 

ligação.  

As conformações da 4-metilesculetina foram agrupadas em 12 grupos, sendo 

escolhidos os 3 grupos principais, o grupo 1 com 34 moléculas (ΔEnergia de 

ligação=0,73 kcal/mol), o grupo 4 com 24 moléculas (ΔEnergia de ligação = 0,24 

kcal/mol) e o grupo 6 com 15 moléculas (ΔEnergia de ligação = 0,39 kcal/mol) (Tabela 

14). Para as análises das interações foi selecionada a molécula com menor energia de 

ligação do grupo 1 (grupo com maior representação). A energia de ligação da 4-

metilesculetina foi de -7,47 kcal/mol, e as principais interações que estabilizam esse 

complexo são ligações de hidrogênio (Tabela 15).  
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No sítio de interação com a 4-metilesculetina, foram observadas 2 ligações de 

hidrogênio, uma com a cadeia principal da Tyr119 (cadeia A) e uma com a cadeia 

lateral da Lys98 (cadeia C) e uma interação do tipo pi-cátion com a Lys98 (cadeia B) 

(Figura 42A). Interações hidrofóbicas também foram observadas entre os resíduos 

Ile118 (cadeia A, B e C), Pro117 (cadeia A, B e C), Leu120 (cadeia A) e Tyr119 (cadeia 

A, B e C) (Figura 46A e 47A), no entanto, as ligações de hidrogênio são mais 

representativas. A 4-metilesculetina encontra-se numa cavidade formada pelos 

aminoácidos Lys98 (cadeias A, B e C), Ile118 (cadeias A, B e C), Pro117 (cadeias A, B 

e C) Gln61 (cadeia B), Tyr119 (cadeias A, B e C) e Leu120 (cadeia A) (Figura 41A). 

As conformações da cumarina foram agrupadas em 11 grupos, sendo escolhidos 

os 4 grupos principais, o grupo 1 com 34 moléculas (ΔEnergia de ligação = 1,23 

kcal/mol), grupo 2 com 21 moléculas (ΔEnergia de ligação = 0,81 kcal/mol), grupo 4 

com 14 moléculas (ΔEnergia de ligação=0,61 kcal/mol) e o grupo 5 com 11 moléculas 

(ΔEnergia de ligação = 0,44 kcal/mol) (Tabela 14). Novamente, o grupo com maior 

número de representantes (grupo 1) foi selecionado, sendo a menor energia de ligação 

da cumarina de -6,33 kcal/mol. 

 As principais interações que estabilizam a ligação da cumarina com o TNF-a 

são Van der Walls e Desolvatação, caracterizando um efeito hidrofóbico (Tabela 15), 

envolvendo os resíduos de Tyr119 das cadeias A, B e C bem como com a Pro117 das 

cadeias A, B e C e com a Ile118 da cadeia A (Figura 45B). Ligações de hidrogênio 

também foram observadas com a cadeia lateral da Lys98 (cadeia A e B) (Figura 42B), 

no entanto, com menor relevância (Tabela 15). Essa molécula está localizada numa 

cavidade formada pelos aminoácidos Pro117 (cadeia A, B e C), Lys98 (cadeias A, B e 

C), Ile118 (cadeia A), Tyr119 (cadeias A, B e C) e Gln61 (cadeia C) (Figura 41B e 

42B).  

Esses dados corroboram com os resultados de análises termodinâmicas, onde a 

4-metilesculetina apresentou uma interação predominante por ligações de hidrogênio 

enquanto que a cumarina apresentou predominância de interações hidrofóbicas. 
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Tabela 14: Grupos da interação da 4-metilesculetina e cumarina com o TNF-a. Foram geradas 100 
conformações para cada ligante, sendo que o numero de poses por grupo está indicado abaixo assim como 
a Δenergia de ligação estão indicados abaixo. 
 
 

Ligante Grupos Pose por grupo Δenergia de ligação 
(kcal/mol) 

 
4-metilesculetina 

1 34 0,73 
4 24 0,24 
6 15 0,39 

 
 

cumarina 

1 34 1,23 
2 21 0,81 
4 14 0,61 
5 11 0,44 

 

 
Tabela 15: Contribuição energética da interação da 4-metilesculetina e cumarina com o TNF-a 
(kcal/mol). 
 
 

Ligantes CONTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA 
Total VDW/ 

Desolvatação 
Ligação de 
Hidrogênio 

Eletrostática 

4-metilesculetina -7,47 +1,15 -8,94 -0,29 
cumarina -6,33 -5,53 -0,63 -0,34 

 

 

Quando levamos em conta os valores da energia de interação pelo docking 

molecular verificamos que a ordem de afinidade dos ligantes pela proteína TNF-a é 4-

metilesculetina> cumarina. O mesmo resultado foi observado nas análises de RMN, 

onde o ligante 4-metilesculetina apresentou uma maior afinidade pela proteína TNF-

a quando comparada a cumarina. Estes resultados teóricos condizem com os dados 

obtidos experimentalmente pela técnica de STD-RMN, sendo assim, podemos concluir 

que os dados teóricos reforçam os dados experimentais.  
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Figura 41: Conformações dos ligantes obtidos por docking molecular com o TNF-a. A1) a proteína 
TNF-a está representada em cartoon. A2) em destaque a região central da interação da proteína com a 
4-metilesculetina (magenta) e os principais aminoácidos envolvidos nas ligações de hidrogênio, 
interações hidrofóbicas (verde claro) e eletrostáticas (azul claro) e os aminoácidos polares (azul ciano). 
B1) a proteína TNF-a está representada em cartoon. B2) em destaque a região central da interação da 
proteína com a cumarina (magenta) e os principais aminoácidos envolvidos nas interações hidrofóbicas 
(verde claro) e eletrostáticas (azul claro) 

	

Os resultados do docking molecular mostraram também que os 2 ligantes 

compartilham do mesmo sítio (resíduos 117-119 das cadeias A, B e C) conforme 

podemos observar nas Figuras 41 e 42. Nos experimentos de competição de RMN a 

mesma característica de interação foi observada, ambos ligantes competindo pelo 

mesmo sítio.  

 

 

A1 A2

B1 B2
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Figura 42: Representação planar dos aminoácidos envolvidos na interação da 4-metilesculetina e 
cumarina com a proteína TNF-a (PDB: 1TNF). Em (A) tem-se a 4-metilesculetina e em (B) a 
cumarina, localizados na cavidade formada pelos aminoácidos em destaque. Os círculos em roxo indicam 
os aminoácidos carregados positivamente, os círculos verdes são as interações hidrofóbicas, em azul claro 
são resíduos polares, as setas roxas são ligações de hidrogênio e a seta vermelha indica interação do tipo 
pi-cátion. 

	
 

Na literatura, 4 regiões são ditas como regiões importantes para a atividade 

biológica da proteína TNF-a (região I: compreende os aminoácidos 32-34; região II: 

compreende os aminoácidos 84-91; região III: compreende os aminoácidos 117-119; 

região IV: compreende os aminoácidos 143-148) (ZHANG et al., 1992). Os resultados 

do docking molecular mostram uma interação preferencial dos ligantes pela região III 

da proteína. Em estudos de mutações, os autores ressaltaram que essa região é 

importante para a formação do trímero, uma vez que ela é obrigatória para que a 

proteína tenha atividade. Desta forma, se há alguma anomalia na formação do trímero 

esta pode indiretamente afetar o sítio de interação ao receptor (ZHANG et al., 1992).   

A região III (das cadeias A, B e C) é também encontrada na literatura como 

região de interação com algumas pequenas moléculas como tris-(hidroximetil)-amino-

metano, isopropanol (BAEYENS et al., 1999), glicerol (MUKAI et al., 2009), indicando 

que a presença dessas moléculas gera uma maior estabilidade da estrutura trimérica. No 

entanto, vale ressaltar, que essa região é altamente importante para a formação do 

trímero e consequentemente para a atividade da proteína, o bloqueio desta trimerização 

ocasionado por algum ligante impediria o TNF-a de exercer sua atividade biológica, de 

modo que esse bloqueio seria útil no combate de doenças inflamatórias, como artrite 

reumatoide e doença de Crohn. 

No entanto, torna-se importante uma análise mais ampla do comportamento dos 

complexos TNF-a/4-metilesculetina e TNF-a/cumarina. Essa análise é importante pois 

A B
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poderemos verificar se os ligantes aumentam a estabilidade da estrutura trimérica (assim 

como os outros ligantes já descritos na literatura), mesmo que indiretamente, se afetam 

o sítio de interação ao receptor ou até mesmo influenciar na formação do trímero. 

Contudo, a dinâmica molecular mostra-se uma ferramenta bastante útil para esse tipo de 

investigação. 
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6. Conclusões 



 

	
	

113	

Os resultados de espectroscopia de STD-RMN indicaram que ocorreu interação 

da HSA com os 4 ligantes estudados indicando-a como proteína transportadora para os 

ligantes cumarínicos.  Verificou-se também que a afinidade de ligação da 4-

metilesculetina pela HSA é maior quando comparada com a cumarina, esculetina e 

esculina. Os resultados de espectroscopia de fluorescência indicaram que o processo de 

supressão da HSA pela 4-metilesculetina, esculetina e cumarina pode ser descrito pelo 

mecanismo estático, enquanto que a esculina pelo mecanismo dinâmico. As análises de 

docking molecular, em questão de afinidade proteína/ligante, corroboram com os 

resultados experimentais e também indicaram que a interação hidrofóbica é a principal 

contribuição envolvida no processo de formação dos complexos cumarinas/HSA. 

Em relação a proteína TNF-a, os resultados de espectroscopia de STD-RMN 

indicaram que ocorreu interação da mesma somente com a 4-metilesculetina e cumarina 

e a afinidade de ligação da 4-metilesculetina pelo TNF-a (resultado também 

confirmado pelo docking molecular), assim como foi observado na HSA, é maior 

quando comparada com a cumarina. Os resultados também indicaram que o processo de 

supressão do TNF-a pela 4-metilesculetina, pode ser descrito pelo mecanismo estático 

enquanto que a cumarina pelo mecanismo dinâmico. A análise termodinâmica indicou 

que o complexo 4-metilesculetina/ TNF-a é estabilizado principalmente por interações 

de hidrogênio, enquanto que no complexo cumarina/TNF-a ocorre preferencialmente 

interações hidrofóbicas. As análises de docking molecular corroboram com os 

resultados experimentais, fornecendo um detalhamento das interações hidrofóbica e de 

hidrogênio nos microambientes de ligação das cumarinas no TNF-a. 

Mediante os resultados obtidos, a 4-metilesculetina mostrou ser, dentre as 

cumarinas estudadas, a melhor escolha para interação tanto com a HSA quanto com o 

TNF-a, sugerindo-a como potencial candidata para atuar no processo inflamatório 

intestinal. 
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7. Trabalhos futuros 
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Com os resultados obtidos na realização deste trabalho, assim como o conhecimento 

adquirido, alguns aspectos se revelaram interessantes para uma abordagem mais 

detalhada.  Aqueles que poderão vir a ser objeto de futura investigação estão referidos 

abaixo: 

 

1) Verificar através de dinâmica molecular se os ligantes 4-metilesculetina e 

cumarina contribuem para a estabilidade da estrutura trimérica da proteína TNF-

a; 

 

2) Induzir manifestações extra intestinais (MEI) em ratos e verificar se ocorre 

redução delas após ingestão oral das cumarinas; 

O conhecimento destas MEIs assim como seu quadro clínico, evolução e tratamento 

é importante, devido ao aumento da morbidade e mortalidade desencadeada por elas. A 

busca de tratamento para essas inflamações se norteia nos estudos de substâncias com 

potencial anti-inflamatório e antioxidante de ação sistêmica que seriam de grande 

importância para tentar minimizar essas MEIs. A cumarina após ser ingerida por via 

oral é absorvida pelo TGI, metabolizada pelo fígado, atinge a circulação sistêmica, é 

distribuída via corrente sanguínea até os órgãos alvos, (RANG et al., 2011) e então 

excretada (LAKE, 1999). Como já foi verificada a ocorrência da interação dos ligantes 

cumarínicos com a HSA (BENZATTI et al., 2016), esses ligantes, ao atingirem a 

circulação sistêmica, provavelmente poderiam ser transportados na corrente sanguínea 

pela HSA e posteriormente distribuídos até os órgãos em que as MEIs se localizam.  

 

3) Verificar e caracterizar a interação da cumarina e seus derivados com 

interleucina-10 (IL-10) por espectroscopia de STD-RMN e docking molecular; 

A IL-10 possui como principal função a modulação da resposta imunológica pois 

inibe a expressão de TNF-α, IL-6, IL-12 e IL-1α por macrófagos ativados e atenua o 

processo inflamatório. Na DII, essa citocina merece destaque pois desempenha um 

importante papel na origem e controle da inflamação intestinal. 
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Anexo A1 - Comparação entre os dados de RMN registrados na literatura* para a 

molécula 4-metilesculetina e o resultado experimental obtido para a 4-

metilesculetina em presença de HSA e em presença de TNF-a. 

 

	

Tabela A1 : Comparação entre os dados de RMN registrados na literatura* para a molécula 4-
metilesculetina e o resultado experimental obtido para a 4-metilesculetina em presença de HSA e 
em presença de TNF-a. 

	

 

HIDROGÊNIO 

d (ppm) 

4-metilesculetina/HSA1 4-metilesculetina1 

/TNF-a 

literatura*2 

5 7,06 6,99 7,38 

8 6,78 6,61 6,80 

3 6,08 5,97 5,83 

4 2,27 2,27 2,37 
*(AIRES-DE-SOUSA et al., 2002; BANFI e PATINY, 2008; CASTILLO et al., 2011). 
1solvente: etanol deuterado 
2sovente: clorofórmio deuterado 
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Anexo 2 - Comparação entre os dados de RMN registrados na literatura* para a 

molécula esculetina e o resultado experimental obtido para a esculetina em 

presença de HSA. 

 

 

Tabela A2: Comparação entre os dados de RMN registrados na literatura* para a molécula 
esculetina e o resultado experimental obtido para a esculetina em presença de HSA. 
	

	

 

HIDROGÊNIO 

d (ppm) 

esculetina/HSA1 esculetina/TNF-a1 literatura*3 

4 7,76 - 7,80 / 8,12 

5 6,97 - 7,07 / 7,24 

8 6,80 - 6,80 / 6,78 

3 6,16 - 6,16 / 6,44 
* (AIRES-DE-SOUSA et al., 2002; BANFI e PATINY, 2008; CASTILLO et al., 2011; DOS SANTOS et 
al., 2016). 
1solvente: etanol deuterado 
3sovente: acetona deuterado  
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Anexo 3 - Comparação entre os dados de RMN registrados na literatura* para a 

molécula cumarina e o resultado experimental obtido para a cumarina em 

presença de HSA e em presença de TNF-a. 

 

 

Tabela A4: Comparação entre os dados de RMN registrados na literatura* para a molécula 
cumarina e o resultado experimental obtido para a cumarina em presença de HSA. 

	

 

HIDROGÊNIO 

d (ppm) 

cumarina/HSA1 cumarina/TNF-a1 literatura*2 

4 7,92 7,93 8,14 

5 7,56 7,57 7,73 

7 7,52 7,52 7,71 

8 7,31 7,31 7,38 

6 7,25 7,27 7,27 

3 6,37 6,38 6,73 
* (PEREL’SON et al., 1970; AIRES-DE-SOUSA et al., 2002; BANFI e PATINY, 2008; CASTILLO et 
al., 2011). 
1 solvente: etanol deuterado 
2 solvente: clorofórmio deuterado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	
	

143	

Anexo 4 -	Comparação entre os dados de RMN registrados na literatura* para a 

molécula esculina e o resultado experimental obtido para a esculina em presença 

de HSA. 

 

 

Tabela A5:	 Comparação entre os dados de RMN registrados na literatura* para a molécula 
esculina e o resultado experimental obtido para a esculina em presença de HSA. 

	

 

HIDROGÊNIO 

d (ppm) 

esculina/HSA1 esculina/TNF-a1 Literatura*2 

4 7,81 - 8,11 

5 7,26 - 7,49 

8 6,86 - 6,80 

3 6,20 - 6,44 

*(AIRES-DE-SOUSA et al., 2002; BANFI e PATINY, 2008; CASTILLO et al., 2011; 
CHEMICALBOOK PLATAFORM, 2016). 
1 solvente: etanol deuterado 
2 solvente: clorofórmio deuterado 
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Anexo 5 – Espectros de STD-RMN em condições de competição da 

cumarina/esculetina com o TNF-a. 

	

Em experimentos individuais, ou seja, onde tem-se apenas a esculetina e a 

proteína TNF-a, a interação entre ambos não é detectada. Quando esse ligante é 

colocado na presença de outro ligante, por exemplo a cumarina, a esculetina começa a 

apresentar sinais no espectro de STD. Nesse caso, duas opções são possíveis, ou a 

afinidade da esculetina com o TNF-a é muito alta ou muito baixa. A técnica de STD-

RMN é utilizada para detectar ligantes com afinidade na faixa de micromolar a 

milimolar, sendo que ligantes que possuam alta ou baixa afinidade não são detectados 

(MAYER e MEYER, 1999). A esculetina por apresentar uma estrutura química muito 

semelhante à da 4-metileculetina (ligante que interage com a proteína) sugere-se que 

sua interação pelo TNF-a apesar de não detectada pela técnica seja muito alta. 

Analisando a Figura A5, é possível verificar alguns sinais correspondentes a 

esculetina no espectro de competição, no entanto, o efeito STD é inferior ao do ligante 

cumarina. Por esses ligantes serem estruturalmente muito semelhantes supõe-se que 

estejam competindo pelo mesmo sítio de ligação (fato já observado através dos 

experimentos prévios desses ligantes com a HSA). Sugere-se que nesse experimento de 

competição, a competitividade esteja diminuindo a afinidade da esculetina pela proteína 

com consequente diminuição no valor de Ka. Dessa forma, o valor do Ka seria reduzido 

para uma faixa entre 106 < Ka <103 de forma que seria possível detectar os sinais da 

esculetina. No entanto, mais experimentos são necessários para confirmação dessa 

análise. 
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Figura A5: Espectros de STD-RMN em condições de competição da cumarina/esculetina com o 
TNF-a. Na parte superior da figura encontra-se o espectro de referência STD da cumarina. No centro, 
encontra-se o espectro STD da competição cumarina 1:1 esculetina resultante da diferença entre o 
espectro I0 e ISAT. Na região inferior está representado o espectro STD da esculetina. A aquisição do 
espectro foi efetuada a 20°C, sendo que a concentração de TNF-a foi de 5 µM e os ligantes de 1000 µM 
na competição e 550 µM nos espectros sem competição. 
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Anexo 6 – Espectros de STD-RMN em condições de competição da 4-

metilesculetina/esculina com o TNF-a. 

	

Em experimentos individuais, ou seja, onde tem-se apenas a esculina e a 

proteína TNF-a, a interação entre ambos não é detectada.  Quando esse ligante é 

colocado na presença de outro ligante, por exemplo, a 4-metilesculetina, a esculina 

começa a apresentar sinais no espectro de STD. 

No caso de estar ocorrendo uma interação fraca, a interação da proteína com o 

ligante também não é detectada pois as trocas químicas rápidas entre seus estados ligado 

e livre são muito rápidas. Analisando a Figura A6, é possível verificar alguns sinais 

correspondentes a esculina no espectro de competição, no entanto, a relação sinal ruído 

é muito pequena o que interfere na detecção do sinal. 

Neste caso, sugere-se que a interação da esculina pela proteína seja 

provavelmente bem fraca, já que esse ligante possui um açúcar em sua estrutura 

química que ocasionaria um impedimento estérico e dificultaria sua interação com a 

proteína, no entanto, os dados aqui obtidos são insuficientes. A ocorrência de uma fraca 

afinidade também poderia ser sugerida mediante os resultados obtidos nos experimentos 

realizados com a proteína HSA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	
	

147	

Figura A6: Espectros de STD-RMN em condições de competição da 4-metilesculetina/esculina com 
o TNF-a. Na parte superior da figura encontra-se o espectro de referência STD da 4-metilesculetina. No 
centro, encontra-se o espectro STD da competição 4-metilesculetina 1:1 esculina resultante da diferença 
entre o espectro I0 e ISAT. Na região inferior está representado o espectro STD da esculina. A aquisição do 
espectro foi efetuada a 20°C, sendo que a concentração de TNF-a foi de 5 µM e os ligantes de 1000 µM 
na competição e 550 µM nos espectros sem competição. 
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Apêndice 1 –	 Artigo publicado: “Investigation of the interaction between 

coumarins and its derivatives with human serum albumin: STD-RMN, 

Fluorescence and Docking Molecular”. 
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Abstract: In this paper, binding interaction of Coumarin, including 4-Methylesculetin, Esculetin and Esculin, with 

human serum albumin (HSA) was investigated by using STD-NMR, fluorescence spectroscopy and molecular 

docking method. STD-NMR investigations indicated that the binding affinity sequence for HSA-ligands interaction 

was: 4-Methyllesculetin >Esculetin>Coumarin>Esculinbeingin accordance with the fluorescence studies. The 

molecular docking resultssuggested that coumarins and its derivatives were binding to HSA at subdomain IIA, 

nearby the Trp214 residue, which are consistent with the results of fluorescence quenching results. Overall, the 

experimental and theoretical data corroborate with each other and they are complementary. 

 

Keywords: Coumarins and their derivatives, Human Serum Albumin, STD-NMR, fluorescence quenching, 

docking molecular. 

 

Introduction 
Coumarins comprise a very large class of compounds 

that occur naturally in plants [1]. Thesecompounds are 

lactones of o-hydroxy-cinnamic acid with typical 

benzopyrone framework. Coumarin and their 

derivatives have roles as anti-inflammatory, anti-

coagulant, anti-retroviral, anti-arthritic, anti-asthmatic 

[2,3], antioxidant and intestinal anti-inflammatory 

activities [4,5]they can also cause significant changes 

in the regulation of the immune response, cell growth, 

and differentiation [6]. The mode and strength of 

coumarin activity usually could be modified by the 

number and type of small substituent, namely hydroxy 

or methoxy groups [1]. Coumarins have recently 

attracted much attention due to their broad 

pharmacological activities as precursor molecules for 

the synthesis of number of synthetic anticoagulant 

drugs [7]. The structural studies of complexes formed 

by simple coumarins with diverse proteins indicated 

that the nature of ligand-protein binding is a 

combination of hydrophobic, electrostatic and/or 

hydrogen bonding interactions [8]. Several coumarins 

derivatives are bound to serum proteins, especially 

human serum albumin (HSA). HSA, the most abundant 

and the major transport protein in the blood, is used as 

a carrier in the transport of various endogenous and 

exogenous compounds throughout the body until their 

target organs[9]. It greatly influences drug distribution 

and can play a major role in affecting drug absorption, 

distribution, metabolism, and excretion [10]. It is a 

globular protein synthesized and secreted from liver 

cells and contains 585 aminoacid residues with a total 

molar mass of 66 kDa. It has three homologous helical 

domains (I-III), each divided into A and B 

http://www.ijsciences.com/pub/issue/2016-02/
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subdomains. Aromatic and heterocyclic ligands have 

been found to bind mainly within subdomains IIA and 

IIIA designated as site I and site II, respectively. It has 

only one tryptophan at position 214 in subdomain IIA 

[11] that possess intrinsic fluorescence,thus, 

fluorescence measurement is used as a probe for the 

drug binding studies with HSA [12]. 

 

Understand the interaction between drugs and the 

plasma proteins is essential because this binding 

affects their pharmacodynamic and pharmacokinetic 

properties and can make us understand the absorption 

and distribution of drug [13].A wide variety of 

biophysical methods have been used for the analysis of 

the interactions between protein and ligands, such as, 

fluorescence spectroscopy[14], fluorescence resonance 

energy transfer (FRET)[15,16],nuclear magnetic 

resonance (NMR) [17],isothermal titration calorimetry 

(ITC)[18], besides computational methods/ molecular 

modeling [19]. 

 

Currently, some researchers have been used the results 

obtained from STD-NMR and fluorescence studies to 

complement the molecular modeling of the coumarins 

and getting a much clearer picture of the binding 

process in HSA [20], thus in this paper we will discuss 

only the interactions observed through the techniques 

STD-NMR, fluorescence spectroscopy and molecular 

docking method. 

 

The purpose of the present study is to investigate the 

binding ability of the ligands Coumarin (1,2-

benzopyrone) and three substituted derivatives of it, 4-

Methylesculetin (6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin), 

Esculetin (6,7-dihydroxy-coumarin) andEsculin with 

HSA using STD-NMR, fluorescence spectroscopy and 

molecular docking method. 

 

Materials and Methods 

Materials and Sample preparation 

Coumarins and their derivatives, 4-Methylesculetin, 

Esculin and Esculetinwere purchased from Sigma-

Aldrich. The protein, HSA fraction V, was also 

purchased from Sigma-Aldrich. For UV measurements 

and Fluorescence spectroscopy, HSA solution was 

freshly prepared before the experiments in 50 mM 

phosphate buffer (pH 7.40) at 298K. Stock solutions of 

Coumarin (MM 146,14 Da) and its derivatives, 4-

Methylesculetin (MM 192,17 Da), Esculetin (MM 

178,14 Da) and Esculin (MM 340,28 Da) were 

prepared in 95% ethanol. For NMR studies,it was 

prepared a 5µM HSA solution in deuterium oxide and 

50mM mono-sodium phosphate buffer, pD of 7.4. 

Each ligand was solubilized in deuterated ethanol at 

the following stockconcentrations: 4-Methylesculetin 

45 mM, Esculetin 40.5 mM, Coumarin 24 mM 

andEsculin 40 mM. Both protein and ligands were 

stored at 4 °C before use. 

UV spectra measurements 

The UV absorbance spectra were recorded using a 

CARY-3E UV–Vis spectrometer (Varian, USA) 

equipped with 1.0 cm quartz cells at 298 K. 

 

HSA concentration was estimated from its UV 

absorption using an extinction coefficient (ɛ) of 36,850 

M-1 cm-1 at 280 nm [25].  The stock solution 

concentration of Coumarin was calculated using molar 

extinction coefficient 277=11.438 M-1 cm-1at 277 nm, 

4-Methylesculetin 340=11.062 cm-1 M-1 at375 nm, 

Esculetin344=10.191,1 cm-1 M-1at 344 nm and 

Esculin344=11.466 cm-1 M-1at 344 nm, all of them 

were calculated by UV–Vis spectrophotometric. 

 

STD-NMRspectroscopy 

NMR spectra were recorded on a BrukerAvance III 

600.13 MHz equipped with a triple resonance 5mm 

cryo-probe, having pulse filed gradient along the z 

axis. All data were analyzed with Bruker Topspin 3.2 

version. The HSA solution was used for determining 

the best saturation condition. It was tested with 

different frequencies at -0.5, -1.0 and -1.5 ppm, 

keeping the off-resonance frequency at 40 ppm. 

Protein saturation time was established at 2s, recycle 

delay at 2s, a total of 1024 scans were collected with 4 

dummy scans and the saturation power was set to -35 

dBW. When adding each ligand individually a spin 

lock filter of 30 ms was used for protein signals 

suppression. Competition experiments are known to 

result in direct affinity comparison among two ligands 

[26]. In that way, it was performed competition 

experiments among pairs of coumarins, in order to get 

insight into the affinity comparison. 

 

Fluorescence spectroscopy 

The fluorescence measurements were performed using 

an ISS PC1 steady-state spectrofluorimeter 

(Champaign, IL, USA) equipped with a Neslab RTE-

221 thermostat bath. Both excitation and emission 

bandwidths were set at 4.0 nm. The excitation 

wavelength at 295 nm was chosen since it provides no 

excitation of tyrosine residues, but excites the single 

tryptophan residue (Trp214) of HSA. The emission 

spectrum was collected in the range of 305 – 500 nm 

which was corrected for the background fluorescence 

of the buffer and for inner filter effects [27]. In the 

fluorescence quenching experiments performed at 298 

K, the titrations were done by adding small aliquots (of 

2.5 μM) from ligand stock solutions to HSA solution 

(3 mL)at constant concentrations of 10μM. The final 

concentration of each ligand achieved with the 

titrations was 25 μM.In all experiments, the final 

ethanol concentration in buffer was < 1 %. 
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Molecular Modeling and Docking 

Preparation of receptor molecules: 3D crystal structure 

of HSAwas downloaded from the Protein Data Bank 

(PDB) [28] structural database site (PDB code: 

1AO6)[29]. Ligand preparation: The 2D structure of 4-

Methylesculetin (CID 5319502), Esculetin (CID 

5281416), Coumarin (CID 323) and Esculin (CID 

5281417) were retrieved from the PubChem database.  

 

Docking methodology: Auto Dock Tools 4.0 [30] was 

used to prepare, run and analyze the docking 

simulations. The grid map was built centralized on 

Trp214 with grid box size of 50×50×50 points and 

0.375 Å spacing. The Lamarckian Genetic Algorithm 

search parameter was used with number of GA runs of 

100, population size of 300 and maximum number of 

evaluations medium. The remaining was kept as 

default. All the auto dock docking runs were 

performed in Intel Core 2Duo, 64 bit operating system 

and 4GB RAM in Dell Vostro 1520. 

 

Results and discussions 

STD-NMR spectroscopy 

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) methods are 

used to study molecular interactions and it became 

essential in the investigation of ligand-protein 

interactions [21,22] (Meyer and Peters, 2003) (Lepre 

et al 2004). Saturation Transfer Difference (STD) [23] 

(Mayer and Meyer, 1999) experiments are 

increasingly being used for such purpose. The key 

idea behind STD-NMR spectroscopy is that Nuclear 

Overhauser Effect (NOE) signals from large 

molecules are negative while from small molecules 

(up to ~ 1.2kDa) are positive. If interaction takes 

place, the ligand receives the magnetization from the 

protein and leaves the binding pocket carrying its 

negative NOE. Following, the intensity of the ligands 

signals may be observed when subtracting the on-

resonance spectrum from the reference spectrum, 

since the negative NOE reduce the intensity of the 

ligand signals [23]  

 

Figure 1-a and Figure 1-b present four superposed 

different spectra of the STD experiments with each 

ligand. It informs that 4-Methylesculetin, Esculetin and 

Coumarin specifically interact with HSA, while 

Esculin shows rather low intensity signals. The 

intensity of each hydrogen atom is presented as color 

coded in figure 1-b, and numbering may be associated 

with figure 1-c for each ligand. The ligand binding 

epitopes may also be evaluated from single STD 

experiment [24]. This is related to how close the small 

molecule approaches its receptor, and it is achieved by 

comparison of the relative transfer to different protons 

from the ligand in the difference spectrum.Several 

ligand types as peptides, carbohydrates have been 

shown good STD-NMR responses, allowing to 

correctly assess not only the binding event also the 

geometry of the protein-ligand complex under study 

(Mayer and Meyer, 2001). Within the STD-NMR 

framework, the binding epitopes for the ligands are 

evaluated by comparing each ligand atom intensity 

from the reference spectra to the difference spectra. 

What is achieved is that the higher the ratio between 

the intensity in the difference spectrum as compared to 

the intensity in the reference spectrum the more buried 

the region of the ligand is in the binding pocket. It 

arises from the fact that intermolecular NOE depends 

on the inverse sixth power of the nuclei distances. 

Furthermore, the ligand protons closer to the protein 

protons will have higher relative intensities in the 

difference spectrum [31]. 

 

The binding epitopes of the ligands in complex HSA 

are shown in Figure 1-c that informs the relative 

percentage of each chemical group. The integral value 

of the largest signal in the difference spectrum is 

associated to 100% transfer and more modest 

contributions are given as ratios from this intensity. 

Remarkably, all ligands show the same binding epitope 

pattern, and the predicted binding mode is presented. 

The ligand region between carbons C3 and C8 are 

understood as the driving component of each ligand 

until the HSA interaction site, as they are readily 

observed as relative intensity of the largest (100%) and 

second largest within all ligands. Then, STD-NMR 

spectroscopy is able to distinguish between regions of 

the ligands in close contact to the protein receptor from 

the other hydrogen atoms present in the molecule. This 

result is used to filter out improper molecular docking 

poses, in order to achieve better visualization of the 

proposed binding mode.Also, competition experiments 

reveal the ranking affinity among the coumarins 

binding to HSA. When using 4-Methylesculetin and 

Esculetin, it was observed a slightly favored binding 

towards the former. When competing Esculetin against 

Coumarin, it is perceived that Esculetin has higher 

saturation transferred, which in principle gives higher 

affinity. Nevertheless, Esculin presents such a weak 

binding and no competition was performed. The 

affinity rank of the ligands under study binding with 

HSA is: 4-Methylesculetin 

>Esculetin>Coumarin>Esculin. 

 

Fluorescence quenching process of HSA by 

ligands 

Fluorescence quenching refers to any process which 

decreases the fluorescence intensity of a sample. A 

diversity of molecular interactions may result in 

quenching, among them reactions with excited state, 

molecular rearrangement, energy transfer, ground state 

complex formation and collisional quenching. The 

different mechanisms of quenching are usually 

classified as either dynamic or static[32]. Figure2 

shows thatthefluorescence intensity of HSA decreases 

with increasing concentration of various ligands, 
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indicating that their microenvironment of the 

interaction are around the single tryptophan residue 

(Trp214) within the hydrophobic pocket of subdomain 

IIA, site 1 of HSA, thus quenching the fluorescence 

intensity emitted by Trp214 residue. 

 

The data analyses regarding fluorescence 

quenching process was performed applying Stern-

Volmer equation [32]: 

][1][1 00 QKQKFF SVq   (1) 

where 0F and F are the steady-state fluorescence 

intensities in the absence and presence of quencher 

( Q ), respectively. qK is the bimolecular 

quenching constant, 0 is the fluorophore lifetime 

in the absence of quencher which value for HSA 

is10-8s[33],  Q is the quencher concentration and

SVK is the Stern-Volmer quenching 

constant.Figure3 shows that within the 

investigated concentration range, the results of 

fluorescence quenching at 298 K are in accordance 

with the Stern-Volmerequation. 

 

The results in Table 1 show that the Stern-Volmer 

constant values ( SVK ) present the following 

order of magnitude: 4-Methylesculetin 

>Esculetin>Coumarin>Esculin.This result is in 

agreement with the one observed in the STD-

NMR, confirming that both techniques are 

effective in determining the molecules binding 

affinity.The bimolecular quenching constants( qK

) calculated by 0SVq KK  also are shown at 

Table 1. The qK  values for 4-Methylesculetin, 

Esculetin and Coumarin are greater than 2.01010 

M-1
∙s-1, whichrepresent the maximum diffusion 

collision rate of various quenchers with 

biopolymers[38], while for Esculin, qK has the 

same order of magnitude.Thus, the fluorescence 

quenching mechanism of HSA by 4-

Methylesculetin, Esculetin and Coumarin,should 

follow the static quenching process, whereas for 

Esculin, the dynamic process. Consequently, the 

formation of HSA-ligand complex should occurs 

onlyfor 4-Methylesculetin, Esculetin and 

Coumarin. 

 

Distance Measurement between HSA-Trp214 and 

Ligands 

Fluorescence resonance energy transfer (FRET) is 

a spectroscopic method that can monitor the 

proximity and relative angular orientation of 

fluorophores. According to Förster non-

radioactiveenergy transfer theory, the energy 

transfer will occur under the following conditions: 

the donor emits fluorescent light; the emission 

spectrum of the donor and the absorbance 

spectrum of the acceptor have a partial overlap; 

orientation of the transition dipole of the donor and 

acceptor; and the distance between the donor and 

acceptor is less than 8.0 nm [32]. According to this 

theory, the average distance r  in the binding 

between HSA-Trp214 (donor) and ligands 

(acceptor) can be calculated by the equation: 

 66

0

6

001 rRRFFE    

                       (2) 

where E is the efficiency of energy transfer and 

0R is the critical distance when the transfer 

efficiency is %50 . 

JnKR 42256
0 1079.8    

                                                            

(3) 

In Equation (3), 
2K is the orientation space factor, 

n is the refracted index of the medium,  is the 

fluorescence quantum yield of the donor, J is the 

effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

t of the spectral overlap between the emission 

spectrum of the donor and the absorption spectrum 

of the acceptor (Fig. 4), which may be calculated 

by the following equation: 

     




00

4  dFdFJ  

                        (4) 

where  F is the corrected fluorescence intensity 

of the donor in the wavelength range from   to 

  , and   is the extinction coefficient of 

the acceptor at  . 

 

In this study, 
2K = 2/3, n = 1.36, and  = 0.074 

[34]. According to Equations (2) – (4), it was 

calculated the values of J , E , 0R and r  (Table 

2). The average distances between donor and 

acceptor fluorophore is in the range

00 5.15.0 RrR  , except to Esculin. The 

donor-acceptor distances found in this range (4-

Methylesculetin, Esculetin and Coumarin) indicate 

that the energy transfer from HSA to ligands likely 

may occur. 

 

 

 

Docking Molecular 
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The molecular docking calculations generated 100 

poses for each ligand. From usual cluster analysis 

obtained for the molecular docking results, it were 

selected the conformers with the lowest binding 

energy within the largest cluster generated. The 

theoretical binding energy sequence obtained for 

these conformers (4-Methylesculetin 

>Coumarin>Esculin>Esculetin) is not in 

agreement with the experimental results 

(Supplementary material, Table S1). Based on this 

usual analysis, the arrangement observed for the 

ligands in the binding site of HSA (Supplementary 

material, Fig. S1 and Fig. S2) does not correspond 

to the binding mode proposed by STD-NMR 

binding epitopes data (section 3.1). 

Because of the disagreement between theoretical 

and experimental binding energy sequence, it was 

performed an evaluation of the contact distances 

between ligands and binding site of HSA. The 

contact distance criterion (≤5Å) was used in order 

to follow the distance dependence (~1/r6) that 

NOE presents in the STD experiments [17]. Since 

STD-NMR binding epitopes evaluation revealed 

the hydrogen atoms from C3 and C8 as the most 

buried groups in the protein binding site (Fig. 1), 

the average distance measurements for each ligand 

pose were performed from the O2 oxygen atom 

(middle point between both epitopes) to binding 

site atoms. The conformers with the lowest 

average contact distances that followed 

experimental affinity sequence were selected to 

evaluate the interactions involved in the binding 

site of HSA (Fig. 5). 

 

4-Methylesculetin, Esculetin and Coumarin 

accommodates in a pocket made by the amino 

acids Lys195, Leu198, Lys199, Ser202, Ala210, 

Phe211, Trp214, Val344, Leu347, Asp454, 

Ser454, Leu481 and Val482. The main forces that 

stabilize these ligands is hydrophobic interaction, 

although for 4-Methylesculetin and Esculetin is 

observed a hydrogen interaction. In a minor 

extension, electrostatic interaction also contributes 

to the interaction.  

 

On the other hand, esculin docked in a pocket on 

HSA surface, made by amino acids Arg209, 

Lys212, Ala213, Asp324, Leu327, Gly328, 

Leu347, Ala350, Lys351, Glu354 and Val482. 

This molecule interacts with the protein mainly by 

hydrophobic interaction and in a minor extension 

by hydrogen interaction and electrostatic 

interaction. 

 

 

 

Conclusion 

In this study, the experimental techniques of STD-

NMR and fluorescence spectroscopy along with 

molecular docking calculations were used to 

investigate the interaction of the HSA with 

Coumarin and its derivatives.STD-NMR 

experiments were used for group epitope mapping 

[24], i.e., the identification of the ligand most 

buriedprotons in the protein binding site.The STD-

NMR experiments demonstrated the following 

binding affinity sequence for HSA-ligands 

interaction: 4-Methyllesculetin 

>Esculetin>Coumarin>Esculin.The same result 

was observed in the fluorescence quenching 

experiments, which indicate that the ligands are 

located close to the Trp214 residue in subdomain 

IIA of HSA.Substituents on the ring of Coumarin 

molecule (hydrophobic portion) (Fig. 1)play an 

important role on the activity of the molecule[5]. 

The binding affinity is not directly related to 

hydrophobicity or hydrophobicity of substituents 

on the ring, however, it has an indirect role by 

affecting the intramolecular interaction in the 

molecule [35].The coumarin derivatives have the 

same origin functional group (benzopyrone), but 

with different substituents at different positions. 

The presence of a methyl group at 4th position and 

two hydroxyl groups at 6th and7th position of the 

Coumarin molecule (4-Methyllesculetin) resulted 

in a higherbinding affinity of this compound with 

HSAthan only the substitution of hydroxyl groups 

(Esculetin). However, the presence of a glucose 

and hydroxyl group at 6thand 7th position (Esculin), 

respectively, results in a very weak interaction of 

this coumarin derivative with the HSA. The 

molecular docking data show that the Coumarin 

and its derivative bind in subdomain IIA (site 1) of 

the HSA, nearby the Trp214 residue, that is in 

agreement with fluorescence quenching results. 

The binding mode obtained from the molecular 

docking demonstrates that thecarbon atoms C3 and 

C8 of the ligandsare oriented within the 

hydrophobic cavity of the site 1 of HSA, which 

also it was observed by the STD-NMR 

experiments. Overall, the experimental and 

theoretical data corroborate with each other and 

they are complementary. 
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 Figure 1.Superpose of saturation transfer difference spectra of HSA with 4-Methylesculetin (ME-

black), Esculetin (ET-green), Coumarin (CO-red) and Esculin (EL-pink) (a). Zoom in the low field 

region, showing signals of each ligand (b). Chemical structures of coumarins and its derivatives 

following the color code in the spectra and relative STD amplification factors as percentages for group 

mapping epitope (c). A binding mode is proposed by using the binding epitopes data. 
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Figure 2. Emission spectra of the HSA with the increment of the (a) 4-Methylesculetin, (b) Esculetin, (c) 

Coumarin and (d) Esculin concentration (T = 298 K, ex = 295 nm). [HSA] = 10 μM; [Ligand] (μM), A – N: 

from 0 to 25 with the increments of 2.5. The insert in (d) corresponds to the spectral range (300-400 nm) of 

emission of HSA. 

 

 

 

Figure 3. Stern-Volmer plots for the fluorescence quenching of the HSA (10.0 μM) by ligands at pH 7.0 and 

298 K. 
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Figure 4. Spectral overlaps between the HSA fluorescence (A) and the ligands absorption (B) with 4-

Methylesculetin (a), Esculetin (b), Coumarin (c) and Esculin (d). 

 

 

 

Figure 5. Docking pose of 4-Methylesculetin (green), Esculetin (blue), Coumarin (orange) and Esculin (magenta) in 

HSA. 4-Methylesculetin, Esculetin and Coumarin docked in an inner pocket near Trp214 (A, B and C), while 

Esculin docked on the protein surface (D). 4-Methylesculetin (E), Esculetin (F) and Esculin (H) makes hydrogen 

bonds and hydrophobic interaction with the protein, while Coumarin (G) makes only hydrophobic interaction. 
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Table S1: Cluster of the ligands docked into HSA. It was generated 100 poses per ligand. Each cluster had a low 

binding energy variation between their poses. 

Ligand Number of groups Poses per group 
Binding energy 

variation (kcal/mol) 

4-Methylesculetin 3 

81 0.009 

18 0.12 

1 - 

Esculetin 4 

89 0.05 

6 0.13 

4 0.01 

1 - 

Coumarin 1 100 0.001 

Esculin 12 

58 1.21 

9 1.64 

7 0.31 

5 0.22 

4 0.60 

4 0.95 

4 1.18 

3 0.99 

3 0.35 

1 - 

1 - 

1 - 

 

Table S2: Binding energy of each molecule from each group docked in HSA. The binding energy and specific 

interactions are given in kcal/mol. 

Molecule Cluster 
Binding 

energy 

Hydrophobic 

energy 

Hydrogen 

bond 

Electrostatic 

energy 

4- 1 -6.01 -2.168 -4.132 -0.31 

Methylesculetin 2 -5.94 -5.681 -0.659 -0.2 

 

 

Esculetin 

1 -5.65 -2.692 -3.358 -0.19 

2 -5.48 -2.508 -3.512 -0.06 

3 -5.3 -5.768 -0.052 -0.08 

 4 -5.09 -1.76 -3.44 -0.49 

Coumarin 1 -5.79 -5.81 0 0.02 

Esculin 1 -5.71 -0.455 -5.065 -0.19 

 2 -5.87 -3.181 -1.939 -0.75 
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Figure S1: Docking pose of 4-Methylesculetin (light blue), Esculetin (green), Coumarin (magenta) and Esculin 

(yellow) in HSA. 4-Methylesculetin, Esculetin and Coumarin docked in an inner pocket near Trp214 (A), while 

Esculin docked on the protein surface (B). 4-Methylesculetin (C), Esculetin (D) and Esculin (E) makes hydrogen 

bonds with the protein. 
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