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Introdução 

Tirosinase é uma importante enzima presente nos 
microorganismos, animais e plantas. É responsável 
pela melanização em animais e escurecimento dos 
alimentos, dessa forma a busca de inibidores 
naturais desta enzima tem sido de grande interesse 
das indústrias de cosméticos e alimentos.
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Tiossemicarbazonas apresentam um amplo perfil 
farmacológico e constituem uma importante classe 
de compostos cujas propriedades têm sido 
extensivamente estudadas na Química Medicinal. 
De modo geral, estes compostos agem como 
inibidores de enzimas, através da complexação de 
metais endógenos ou através de reações redox, 
seja através de interações ou inibição da síntese do 
ADN. Além disso, alguns complexos metálicos 
desses ligantes apresentam a habilidade de 
mimetizar a ação de certas enzimas.
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 Este trabalho 

tem como objetivo a avaliação da ação de 
tiossemicarbazonas e da tiossemicarbazida frente a 
tirosinase. 

Resultados e Discussão 

As tiossemicarbazonas foram preparadas a partir de 

benzaldeídos devidamente substituídos e 

tiossemicarbazida em etanol como solvente.
3
 

 

 

 

 

 

O ensaio enzimático consistiu em adicionar a 

amostra a um meio reacional contendo EDTA, L-

DOPA e enzima em solução de PBS (pH= 6.5).
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Após 30 min de reação as absorções referentes à 

formação de dopacromona foram obtidas. Os 

valores de IC50 dos compostos testados e o 

mecanismo de inibição estão descritos na tabela 1. 

As tiossemicarbazonas apresentaram maior 

atividade de inibição frente a enzima quando 

comparado ao padrão ácido ascórbico (IC50= 

730μM)
5
.  

Tabela 1: IC50 e tipo de inibição dos compostos testados. 

Compostos R1 R2 IC50(μM) 
Tipo de 
inibição 

Tiossemicarbazida - - 1083 Acompetitivo 

Tio 1 HO H 427 Acompetitivo 

Tio 2 HO OCH3 350 Acompetitivo 

Tio 3 OC2H5 H 358 Acompetitivo 

Tio 4 OCH3 H 443 Acompetitivo 

A Figura 1 representa o mecanismo acompetitivo 

apresentado pela tiossemicarbazida e as 

tiossemicarbazonas correspondentes. 
 

Figura 1.Gráfico de Lineweaver-Burk para L-DOPA com 
concentrações de Tio 2 de ■ 0,444 e ▲ 0,889 mM e ♦ Sem 

inibidor. 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2 representa as curvas de UV obtidas das 

tiossemicarbazonas na ausência e na presença da 

enzima tirosinase e L-DOPA. Foi observado, para 

todas as tiossemicarbazonas a interação tanto com 

a L-DOPA quanto com a enzima, inibindo, assim, a 

formação da dopacromona . 
 

Figura 2. Avaliação da interação da Tio 2 com L-DOPA e 

tirosinase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Os resultados revelaram que as tiossemicarbazonas 

testadas possuem potencial inibitório frente a 

enzima tirosinase maior que para a 

tiossemicarbazida e, o mecanismo de ação 

acompetitivo foi observado para os compostos 

testados. Estes resultados indicam as 

tiossemicarbazonas como promissores inibidores da 

enzima tirosinase.    
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