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1. ABREVIATURAS 

Å  Angström 

A  Ampére 

Ac  acetato 

AcO  acetila 

AP-1  activator protein-1 

APCI  atmosphere pressure chemical ionization 

APS  persulfato de amônia  

ARDS   adult respiratory distress syndrome 

ATP  trifosfato de adenosina 

BAFF  B-cell activating factor 

BPI  permeability increasing protein 

Bq  Bequerel 

BSA  albumina sérica bovina 

CCDC  cromatografia em camada delgada comparativa 

C/EBP-β  CAAT/enhancer-binding protein-β 

CG  cromatografia gasosa 

CI  chemical ionization 

Ci  Curie (3,7 x 1010 Bq) 

CLAE  cromatografia líquida de alta eficiência 

CLMP  cromatografia líquida a média pressão 

CLV  cromatografia líquida a vácuo 

COSY  correlated spectroscopy 

c.p.m.  counts per minute  

δ  deslocamento químico 

d  dubleto 

DAD  diode array detector 

DAG  diacilglicerol 

DMAP  pirofosfato de dimetilalila 

DMEM  Dubelco’s modified eagle medium 

DMF  dimetilformamida 

DMP  2,5-dimetilfenol 

DMSO  dimetilsulfóxido 



                                                                                                                                 H. Apêndices 265

DNA  ácido desoxirribonucléico 

DTT  ditiotreitol 

EDTA  ácido etilenodiaminotetracético 

EGTA ácido N,N,N’,N’-etilenoglicol-bis-(β-aminoetiléter)-tetracético 

EI  electronimpact 

ELISA  enzyme-linked immunosorbent assay 

EMSA  electrophoretic mobility shift assay  

ERK  extracellular signal-regulated kinase 

ES  electronspray 

ESI  electronspray ionization 

et al.   et alii 

EtOAc  acetato de etila 

FCS  fetal calb serum 

Fig.   figura 

fMLP  N-formil-metionil-leucil-fenilalanina 

gHMBCR  gradient heteronuclear multiple bond coherence in reversed configuration 

gHSQCR  gradient heteronuclear single quantum correlation in reversed configuration 

GM-CSF  granulocyte-macrophage colony stimulating factor 

HAc  ácido acético 

HEPES  ácido N-(2-hidróxietil)-piperazina-N’-2-etanossulfônico 

HPLC  high performance liquid chromatography 

Hz  Hertz 

IC100  inhibition concentration 

IC50  half-maximal inhibition concentration 

IFN-γ  interferon-γ 

IκB  NF-κB inhibitory protein 

IKC  Iκ-kinase complex 

IKK  IκB-kinase 

IL  interleucina 

IP3   1,4,5-trifosfato de inositol 

IPP   pirofosfato de isopentenila  

IU  unidades internacionais 

J  constante de acoplamento 

JNK  jun-N-terminal kinase 

l  largo 

LPS  lipopolissacarídeo 

LST  lactona sesquiterpênica 

LSTs  lactonas sesquiterpênicas 

m  multipleto 

MAPK  mitogen activated protein kinase 

MAPKKK  MAPK kinase kinase 
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MAPK/ERK  MAPK/extracellular signal-regulated kinase 

MBP   major basic protein 

MEK  MAPK/ERK kinase 

MEKK  MAPK/ERK kinase kinase 

MeOH  metanol 

MKK   MAPK kinase 

MPa  mega Pascal 

MTT  (dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil brometo de tetrazolio 

NADPH  nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

NEMO  NF-κB-essential modulator 

NF-κB  nuclear factor κB 

NIK  NF-κB-inducing kinase 

NLS  nuclear localization signal 

NP-40  nonylphenoxy polyethoxy ethanol 

NRE  negative regulatory element 

NRF  NF-κB-repressing factor 

ODS  octadecilsilano 

OmpA   outer membrane protein A 

PAF  fator de agregação plaquetária 

PBS  salina tamponada de fosfato 

PKA  proteína quinase A 

PKC  proteína quinase C 

PLA2  fosfolipase A2 

PLC  fosfolipase C 

PMA  12-miristato-13-acetato de forbol 

PMSF  fluoreto de fenilmetil sulfonil 

pNA  p-nitroanilina 

PNPP  fosfato de p-nitrofenila 

Poly (dI-dC)  ácido polideóxiinosínico e deóxicitidílico, copolímero de dupla fita 

ppm  partes por milhão 

q  quadrupleto 

q.s.p.  quantidade suficiente para 

quin  quintupleto 

rf  fator de retenção 

RHD  Rel-homology domain 

RLU  unidade relativa de luz 

RMN  ressonância magnética nuclear 

RNA  ácido ribonucléico 

RNAm  RNA mensageiro 

RPMI  Rochester Polytechnical Medicinal Institute 

s  singleto 
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SAAVNA  MeO-Suc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA 

SD  desvio padrão 

SDS  dodecil sulfato de sódio 

t  tripleto 

Tab.  tabela 

TAD  transactivation domain 

TEMED  N,N,N',N'-tetrametiletilenodiamina 

TRAF  tumor necrosis factor receptor associated factor 

TAK  tumor necrosis factor receptor associated factor kinase 

THF  tetraidrofurano 

TMS  tetrametilsilano 

TNF-α  fator de necrose tumoral-α 

trr  tempo de retenção relativo 

UV  ultravioleta 

V  volt 

Vis  visível 
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contribuiu no meu crescimento pessoal. Agradeço a todos os membros da família Gnosia, 

cujos membros principais são os professores Fernando Batista Da Costa e Jairo Kenupp 

Bastos, por todos estes anos de muito trabalho, de longas discussões científicas e filosóficas, 

pelo aprendizado e especialmente pela amizade... muito obrigada! 

 



                                                                                                                                 H. Apêndices 269

... agradeço a toda a comunidade da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

pela sua amizade e por ter sido berço do meu despertar para a ciência... obrigada! 

 

...agradeço do fundo do coração aos meus amigos e colegas do laboratório do grupo da Profa. 

Merfort. Em especial agradeço a minha grande amiga Claudia Kern, pessoa maravilhosa com 

quem muito aprendi sobre a vida; aos amigos Maja T. Lindenmeyer e Alfonso Garcia-Piñeres, 

meus maiores exemplos de precisão e competência em laboratório, por sua paciência em 

ensinarem tudo sobre NF-κB, luciferase e IL-8; à amiga Olha Kos, pelo seu inabalável bom 

humor e disposição em ajudar a todos; ao amigo Steffen Wagner, que com jeito tranqüilo e 

calado de ser, conquista todos a sua volta com seu humor singular; à querida amiga Claudia 

Prahst, que tudo fez para minha acomodação em Freiburg; à amiga Bettina Siedle por toda 
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fitoquímica; ao amigo costarriquenho Prof. Dr. Renato Murilo, pelos papos e inúmeras dicas 
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organizado e angelical de ser. Agradeço ainda de forma especial à técnica de laboratório 
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3. CURRICULUM VITAE 
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Filiação:                      
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RG-000858686; CPF-776.513.591-00 
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