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Resumo 

O estudo de produtos naturais com propriedades farmacológicas é uma área de interesse para 

a comunidade científica. Estudos recentes mostraram que a piperina, uma molécula extraída 

de diversas espécies de pimenta, é um agente anti-inflamatório que atua inibindo a cascata de 

ativação da proteína NF-κB em várias etapas desta via, ocasionando o bloqueio da transcrição 

de genes de citocinas e outras proteínas pró-inflamatórias. Devido a este fato, o objetivo deste 

trabalho foi a caracterização biofísica a nível molecular da piperina e seus derivados com 

proteínas envolvidas neste processo, nunca antes reportados na literatura.  A caracterização 

dos complexos piperina-proteína, foi feita por meio da técnica de espectroscopia de 

fluorescência de modo a determinar o número de sítios de ligação, a descrição dos parâmetros 

termodinâmicos de interação, bem como, as constantes e os modos de ligação dos complexos. 

Além disto, o dicroísmo circular foi empregado de modo a entender as mudanças 

conformacionais que as proteínas sofreram devido às interações com as moléculas.  As 

técnicas computacionais de docagem e dinâmica molecular foram utilizadas para encontrar os 

prováveis sítios de interação e para descrever o microambiente de interação dos ligantes. A 

primeira etapa deste trabalho foi dedicada ao estudo da interação da piperina com as proteínas 

interleucina-1β (IL-1β), domínio NBD da proteína de choque térmico 70 (Hsp70) e albumina 

sérica de camundongo (RSA). Os resultados experimentais mostraram que a piperina se liga 

as proteínas espontaneamente e que o processo é entropicamente dirigido para as proteínas IL-

1β e NBD e entalpicamente dirigido para a RSA. Além disto, os dados experimentais 

revelaram a constante de afinidade das interações, o número de sítios e o modo de interação 

(cooperativo ou não). Com as ferramentas de docagem molecular e dinâmica verificaram-se 

os sítios de interação, as interações envolvidas e a energia livre de ligação teórica.  A segunda 

etapa deste trabalho foi dedicada à síntese e à caracterização de moléculas inspiradas na 

estrutura da piperina e ao estudo computacional dos efeitos das modificações estruturais na 

interação com as proteínas envolvidas nos processos inflamatórios IL-1β e NF-κB. O 

conjunto de resultados adquirido permitiu uma avaliação espectroscópica auxiliada por 

modelagem computacional que elucidou em detalhes as interações entre a piperina e 

derivados com as proteínas IL-1β, NBD e RSA que servirá como base para futuros estudos na 

linha de descoberta de fármacos. 

Palavras-Chave: RSA. IL1β. HSP70/NBD. NF-κB. Piperina. Espectroscopia de 

Fluorescência. Dicroísmo Circular. Docagem Molecular. Dinâmica Molecular. 



Abstract 

The search of natural products with pharmacological properties is of utmost interest to the 

scientific community. Recent studies have shown that piperine, a natural metabolite extracted 

from several pepper species, presents anti-inflammatory properties, playing inhibitory effect 

on the activation of the NF-κB protein at several stages of the pathway, which causes the 

blocking of the transcription of cytokine genes and other pro-inflammatory proteins. From 

this perspective, the objective of this work was the biophysical characterization at the 

molecular level of piperine and its analogues with proteins involved in inflammatory process. 

The characterization of the protein-piperine complex was carried out applying fluorescence 

spectroscopy technique in order to determine the number of binding sites, the description of 

the thermodynamic parameters of interaction, as well as the binding constants of the 

complexes. In addition, circular dichroism was employed in order to understand the 

conformational changes that proteins experienced due to interactions with the small 

molecules. The computational techniques of molecular docking and dynamics were used to 

find the sites of interaction and to describe the microenvironment of interaction of the ligands. 

The first stage of this work was dedicated to the study of the interaction of piperine with the 

proteins interleukin-1β (IL-1β), NBD domain of heat shock protein 70 (Hsp70) and rat serum 

albumin (RSA). The experimental results revealed that piperine binds to proteins 

spontaneously and that the process was entropically driven in its interaction with IL-1β and 

NBD proteins and enthalpically driven in its interaction with RSA. In addition, the 

experimental data revealed the constant affinity of the interactions, the number of sites and the 

mode of interaction (either cooperative or non-cooperative). With molecular docking and 

dynamics analyses, the microenvironment of the interaction was disclosed and the theoretical 

free energy of binding was calculated. The second stage of this work was dedicated to the 

synthesis and characterization of piperine-inspired molecules and to the computational study 

of the effects of structural changes in the interaction with the proteins involved in the 

inflammatory processes: IL-1β and NF-κB. The set of results presented in this work 

elucidated in detail the interactions between piperine and pipeirne-inspired with the IL-1β, 

NBD and RSA proteins and it can shed light on future studies in drug discovery. 

Keywords: RSA. IL1β. HSP70/NBD. NF-κB. Piperine. Fluorescence Spectroscopy. Circular 

Dichroism. Molecular Docking.  Molecular Dynamics. 
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1. INTRODUÇÃO

A natureza sempre foi uma fonte profundamente explorada para obtenção de fármacos. 

Nos últimos 20 anos, um terço dos fármacos aprovados pelo FDA (do inglês Food and Drug 

Administration) foram baseados em produtos naturais ou sem seus derivados(THOMFORD et 

al., 2018). Atualmente a busca por metabólitos com potencial farmacológico oriundos de 

plantas e de micro-organismos continua sendo uma área de pesquisa bastante explorada pela 

comunidade científica.  

A interação destas moléculas com alvos farmacológicos é a base molecular para a 

atividade da maioria dos compostos farmacêuticos e por isso a descrição destas interações é 

de grande importância na descoberta de novos fármacos com maior eficácia e seletividade 

(COURNIA; ALLEN; SHERMAN, 2017).  

Um exemplo de produto natural que vem sendo estudado recentemente é a piperina. Esta 

molécula tem apresentado resultados promissores como ansiolítico, antitumoral, anti-

inflamatório e antiangiogênico(SRINIVASAN, 2007).  

Embora as áreas de farmacologia e de produtos naturais tenham em seu acervo múltiplas 

técnicas experimentais para estudo in vivo e in vitro da ação destas moléculas, as técnicas 

experimentais com base em biofísica como espectroscopia de fluorescência e dicroísmo 

circular, bem como as técnicas computacionais como docagem e dinâmica molecular são 

importantes ferramentas que foram incorporadas pela área de desenvolvimento de fármacos, 

uma vez que a aplicação destas técnicas proporciona o entendimento mais aprofundado de 

interações fármaco-proteína. 

1.1 Piperina 

Piperina (Figura 1) cujo peso molecular corresponde a 285 g/mol (1-piperoil-piperidina, 1) 

é o alcaloide principal da pimenta-do-reino ou pimenta preta (Piper nigrum Linn), que é 

comumente usada como condimento e também em vários preparos tradicionais da medicina 

popular (ANAND, 1990). Frutos secos de Piper longum (pimenta longa), Piper nigrum e 

rizomas secos de Zingiber officinalis (gengibre) são usados na medicina popular indiana 

Ayurveda, pelo nome de “Trikatu”. Entre as suas atividades biológicas, a piperina apresenta 

atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e antiparasitária (doença de Chagas e 

leishmaniose).  



13 

Figura 1: Estrutura molecular da piperina. 

Fonte: Autoria Própria 

1.2 Heat Shock Protein 70 (HSP70) 

      Os organismos vivos, independente do reino, são constantemente submetidos a diversas 

situações estressantes e respondem a esses estímulos por meio de alterações no metabolismo 

celular, ativando seus mecanismos de defesa(MEYER; DA SILVA, 1999). A resposta ao 

estresse inclui a atuação de proteínas denominadas proteínas de choque térmico, HSPs (do 

inglês Heat Shock Protein), sendo esta uma das respostas primárias de proteção 

celular(LINDQUIST; CRAIG, 1988). As HSPs fazem parte da grande família das proteínas 

conhecidas como chaperonas moleculares, assim chamadas por possuir a capacidade de 

interagir de forma reversível com outras proteínas, auxiliando na formação, dobramento e 

transporte trans-membrana(KARP, 2005). Inicialmente as Hsps foram identificadas como 

proteínas induzidas pelo estresse térmico(RITOSSA, 1962), contudo estudos recentes 

iniciaram uma mudança de paradigma na compreensão da função das HSPs. 

Estudos recentes mostraram através de experimentos a nível celular que a proteína 

HSP70 é encontrada no meio extracelular e possui potente atividade de citocina, com 

habilidade de ligar-se com alta afinidade à membrana plasmática desencadeando um fluxo 

rápido de íons Ca2+ que provoca o início da via de ativação da proteína NF-κB, que regula a 

expressão de citocinas pró-inflamatórias em humanos(HULINA et al., 2018; SOMENSI et al., 

2017). Foi reportado nestes artigos que a produção de citocinas pró-inflamatórias induzidas 

pela HSP70 é mediada através da transdução de sinal pelo caminho da MyD88/ Irak / NF-κB 

onde a Hsp70 utiliza tanto a proteína receptora TLR2 (receptor para bactérias gram-positivas) 

quanto a TLR4 (receptor para bactérias gram-negativas) para enviar seu sinal pró-inflamatório 

(Figura 2). 
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Figura 2: Caminho pelo qual a proteína HSP70 ativa a proteína NF-κB 

Fonte: Adaptado de C. Picard e colaboradores(PICARD; CASANOVA; PUEL, 2011). 

Como estudos recentes demonstraram que a HSP70 tem caráter pró-inflamatório 

dando início a via de ativação da proteína regulatória de citocinas (NF-κB), é de suma 

importância o estudo da interação entre moléculas com ação anti-inflamatória e esta proteína, 

a fim de ser obtidas informações sobre as interações e possivelmente encontrar uma molécula 

eficiente para interromper o processo inflamatório.  

Estruturalmente,  a HSP70 é uma proteína de 70 kDa que consiste em um domínio de 

ligação de nucleotídeo N-terminal conservado e independente (NBD ≈ 40 kDa) com atividade 

ATPase, um domínio de ligação de substrato (SBD ≈ 25 kDa) e um domínio C-terminal 

fracamente conservado(JONES et al., 2016). O NBD e o SBD estão ligados por uma estrutura 

curta conectora conhecida como “linker”(EVANS; CHANG; GESTWICKI, 2010). O NBD 

consiste em dois subdomínios, I e II, que são subdivididos nas regiões a e b. As regiões Ia e 

IIa interagem com ATP(EVANS; CHANG; GESTWICKI, 2010). A interação com o ATP 

leva a estrutura do NBD à mudanças conformacionais que afetam a afinidade da HSP70 por 

seus receptores (TLRs), revelando a flexibilidade desta proteína(DE OLIVEIRA et al., 2019). 

Cheeseman e colaboradores(CHEESEMAN et al., 2016) e Jones e colaboradores(JONES et 

al., 2016) identificaram alguns ligantes que causaram alterações conformacionais no NBD, 

reforçando a flexibilidade do domínio. Além disso, os autores destacaram a necessidade de 

encontrar pequenos ligantes com potencial para inibir a HSP70. Considerando a flexibilidade 

estrutural do NBD, a chave para inibir a função das citocinas da HSP70 pode ser a busca por 

pequenas moléculas capazes de induzir mudanças conformacionais que reduzam a afinidade 

pelos receptores. 
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Figura 3: Hsp70 de organismo procariótico (DnaK – PDB: 2KHO).  Esta estrutura está representado o 
domínio NBD com seus sub domínios, o domínio SBD e a estrutura que liga os dois domínios (linker). 

Fonte: (EVANS; CHANG; GESTWICKI, 2010) 

A  Figura 4 mostra a estrutura do domínio NBD (do inglês Nucleotide-Binding 

Domain) da proteína HSP70 (1S3X) com seu único resíduo de triptofano destacado em 

laranja. Por possuir um único resíduo de triptofano, o estudo por fluorescência das interações 

entre esta proteína com as moléculas terá um sinal bem definido para a excitação da proteína 

(295nm), o que possibilita o uso da técnica de espectroscopia de fluorescência para monitorar 

as interações com ligantes exógenos. 

Figura 4: Estrutura do domínio NBD da HSP70 com resíduo de triptofano destacado em laranja (PDB 
1S3X). 

Fonte: Autoria própria. 
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1.3 Interleucina 1β (IL-1β) 

A interleucina-1β (IL-1β) pertence à família de citocinas dos mediadores celulares. Essa 

proteína é produzida principalmente por fagócitos mononucleares ativados em resposta a 

infecção e lesão(RUBARTELLI et al., 1990). Com apenas 17 kDa de peso molecular e 153 

aminoácidos em sua estrutura, essa proteína é o um principais mediadores solúvel da 

inflamação que inicia a via de ativação da proteína NF-κB, responsável pela transcrição de 

genes de citocinas e outras  proteínas pró-inflamatórias(YING et al., 2013). A estrutura 

tridimensional (Figura 5) da proteína (PDB 1ITB) mostra que sua cadeia é composta 

predominantemente por estruturas secundarias do tipo folhas-beta e coil. Além disto, esta 

proteína possui apenas um resíduo de triptofano (em laranja), o que possibilita o uso da 

técnica de espectroscopia de fluorescência para monitorar as interações com ligantes 

exógenos. 

Figura 5: Estrutura tridimensional da proteína IL1β (PDB 1ITB) com o resíduo de triptofano em 
laranja. 

Fonte: Autoria própria. 

Estudos recentes a nível celular mostraram que a piperina tem a capacidade de inibir o 

processo de ativação da proteína NF-κB induzido pela proteína IL-1β(YING et al., 2013). 

Entretanto não existem estudos sobre a interação desta molécula ou de derivados com este 

alvo molecular.  
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1.4  Nuclear Factor – kappa B (NF- κB) 

O fator nuclear kappa B, é uma família constituída por cinco fatores de transcrição (p50, 

p52, c-Rel, p65 (RelA) and RelB) que participam da regulação de genes de proteínas 

relacionadas a vários processos celulares como: resposta inflamatória, crescimento celular e 

apoptose(KUMAR et al., 2004). 

Estes fatores de transcrição são encontrados inativos no citoplasma de células não 

estimuladas na forma de homo/heterodimeros associados a proteínas inibidoras (IκBα, IκBβ, 

IκBγ)(EPINAT; GILMORE, 1999). Uma das formas de ativação destes fatores é pela 

estimulação dos receptores TRL4 com LPS (lipopolissacarídeos), o que desencadeia a cascata 

de ativação do heterodimero formado p65 e p50 por meio de consecutivas fosforilações 

(Figura 6). 

Figura 6: Cascata de ativação do heterodímero  p50/p65 em células estimuladas com LPS. 

 Fonte: (SUN et al., 2015) 

A ativação do complexo TAK-TAB, feita por meio de fosforilação, leva a fosforilação das 

IKKs, que são responsáveis pela fosforilação da proteína inibidora IκBα. Uma vez fosforilada, 

a proteína IκBα é degradada, permitindo que o heterodímero (p50/p65) se transloque para o 
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núcleo da célula e transcreva os genes de proteínas relacionadas aos processos celulares 

mencionados(EPINAT; GILMORE, 1999). 

Entretanto, a ativação descontrolada desta proteína está envolvida na patogênese de várias 

inflamações crônicas como artrite reumatoide, asma e doença de Crohn(KUMAR et al., 

2004). Por conta disso, atualmente existe uma procura por fármacos inibidores da 

ativação/atividade da NF-κB. 

A inibição da NF-κB (Figura 7) pode ocorrer por meio de três mecanismos(EPINAT; 

GILMORE, 1999): o bloqueio do primeiro estágio, por meio da interação de fármacos com os 

receptores; o bloqueio de algum passo citoplasmático, como por exemplo, a interação de 

ligantes com as proteínas IKK, IκBα; e o bloqueio da atividade nuclear da NF-κB, como por 

exemplo a inibição da interação NF-κB – DNA. 

Figura 7: Estrutura tridimensional da proteína NF-κB (PDB 2O61) com o resíduo de triptofano em 
laranja. 

Fonte: Autoria própria. 

1.5 Albumina de soro de camundongo (RSA) 

Além da importância de entender as interações entre os ligantes e as proteínas que 

participam de processos inflamatórios, entender as interações entre os ligantes e a albumina é 

de extrema importância, pois um dos mais importantes fatores que afetam a distribuição e a 

concentração ativa de muitos fármacos no organismo é a afinidade pela albumina. 
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Um grau moderado de afinidade por esta proteína é desejável, de maneira a solubilizar 

substâncias que de outro modo agregariam e seriam mal distribuídas. No caso oposto, os 

fármacos com alta afinidade pela proteína necessitariam de grandes doses para alcançar uma 

concentração efetiva in vivo, seriam lentamente distribuídos aos locais de ação e não 

poderiam ser eficientemente eliminados(GHUMAN et al., 2005; HE; CARTER, 1992).  

Portanto, entender como esses fármacos se ligam à albumina (Figura 9) é de extremo 

interesse para a área farmacológica. Os modelos experimentais in vivo de anti-inflamatórios 

são realizados em camundongos e pouco se sabe sobre as interações medicamentosas com a 

albumina destes animais, tampouco sobre os sítios de ligação desta proteína. 

A RSA possui 584 aminoácidos em sua estrutura com apenas um resíduo de 

triptofano(JAGODZINSKI et al., 1981). Como a RSA não possui estrutura tridimensional 

depositada no PDB, neste trabalho foi realizado uma modelagem comparativa para obtenção 

de um modelo tridimensional para esta proteína (ver seção 4.5). A RSA possui várias 

semelhanças com a HSA depositada no PDB (1AO6), como por exemplo, a alta similaridade 

(73%) da sequência primária (Figura 8). 

Figura 8: Alinhamento de sequências da albumina de soro humano (HSA) e albumina de soro de rato 
(RSA) com 73% de similaridade. O asterisco indica as posições que possuem o resíduo conservado. 

Dois pontos indica conservação entre grupos de propriedades semelhantes. O período indica a 
conservação entre grupos de propriedades pouco semelhantes. 

Fonte: Autoria própria 
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 Além disto, as duas estruturas (RSA modelada e HSA) possuem alto grau de 

sobreposição (Figura 9), compartilhando o mesmo número de pontes dissulfeto (17 pontes), 

um grupo tiol Cys34, o Trp214 na mesma posição, além de possuir a alpha-hélice como 

estrutura secundária predominante da cadeia. 

Figura 9: Alinhamento estrutural da RSA (em azul) e HSA 1AO6 (em vermelho). No estilo "ball and 
stick" está representado o TRP214 da RSA (em azul) e da HSA (em vermelho) sobrepostos. 

Fonte: Autoria própria. 

Devido a alta semelhança estrutural da RSA e HSA, pode-se fazer uma certa analogia de 
classificação estrutural dos domínios e sítios da HSA com a RSA. A HSA (1AO6) é dividida em três 
domínios (I, II e III), cada um contendo dois subdomínios (A e B)(SUGIO et al., 1999). Cada domínio 
possui características específicas que abrigam diferentes tipos de moléculas, como por exemplo no 
domínio IIA se ligam moléculas como varfarina e fenilbutazona, no domínio IIIA se ligam moléculas 
como diazepam e ibuprofeno, já no domínio IB se liga a hemina(GHUMAN et al., 2005).  

Figura 10:Estrutura da HSA destacando os domínios,subdomínios e algumas moléculas que abrigam 
em sua estrutura. 

Fonte:(GHUMAN et al., 2005) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho, a interação entre piperina e as proteínas NBD, IL-1β e RSA foi 

investigada por meio de métodos experimentais e computacionais com base em Biofísica 

Molecular. Por meio das técnicas de fluorescência do estado estacionário e resolvida no 

tempo foi mostrado que houve formação dos complexos de forma espontânea entre as 

proteínas e a piperina, sendo a formação do complexo dirigido entropicamente para as 

proteínas NBD e IL-1β e entalpicamente para a proteína RSA. Além disto, foi determinado 

que a piperina possui 2 sítios de interação no domínio NBD, 1 sítio na IL-1β e 3 sítios na 

RSA, sendo as interações não específicas predominantes na interação da piperina com o NBD 

e a IL-1B enquanto que as interações mais especificas predominam na interação da molécula 

com a RSA. Ainda em relação às técnicas de fluorescência, foi revelada cooperatividade 

positiva no modo de ligação da piperina no domínio NBD enquanto que para as outras 

proteínas não houve evidências de cooperatividade. Resultados de dicroísmo circular 

evidenciaram mudanças estruturais da proteína NBD ao interagir com a piperina enquanto que 

não houve mudanças conformacionais significativas nas proteínas IL-1β e RSA ao interagir 

com o produto natural. Modelagem computacional de docagem e dinâmica molecular 

revelaram os microambientes de interação com detalhamento das interações realizadas pelos 

aminoácidos dos sítios e das moléculas. Além disto, a modelagem mostrou que as moléculas 

inspiradas na estrutura da piperina possuem no geral maior afinidade pelos sítios de interação 

das proteínas inflamatórias (IL-1β e NF-κB), sendo estas moléculas promissoras no processo 

de inibição das proteínas.  A metodologia, os dados e as análises apresentados neste trabalho 

foram publicados em forma de capítulo de livro e  artigos científicos(POVINELLI; ZAZERI; 

CORNÉLIO, 2019; ZAZERI et al., 2019, 2020c, 2020b, 2020a) e poderão apoiar futuras 

pesquisas na área de descoberta de novos fármacos. 
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