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RESUMO
SOUZA, Danilo Diego de. Msc. Universidade Federal Rural de Pernambuco. 02/2015.
Purificação e caracterização parcial de inibidor de tripsina de sementes de Adenanthera
pavonina L. Ana Lúcia Figueiredo Porto.

Adenanthera pavonina L., conhecida popularmente como olho-de-dragão ou carolina, é uma
planta ornamental que apresenta múltiplos usos, sendo fonte de compostos de interesse
biotecnológico. Sementes de leguminosas contém grandes quantidades de proteínas, das quais
inibidores de protease podem ser comumente encontrados. Este estudo descreve a extração e
purificação do inibidor de tripsina do cotilédone de sementes de A. pavonina e sua
caracterização bioquímica. A pré-purificação da amostra foi feita utilizando acetona 70%
(v/v) e purificação por cromatografia de troca iônica com coluna DEAE-sephadex. Para
caracterização, determinou-se a massa molecular por eletroforese SDS-PAGE, ensaio de
termoestabilidade

em

diferentes

temperaturas

(25-100°C)

e

avaliação

da

razão

inibidor:tripsina utilizando diferentes concentrações do inibidor de tripsina (0,16 a 0,0012
mg/mL). O inibidor possui massa molecular aparente de 14,1 KDa, o mesmo mostrou-se
estável a diferentes temperaturas (25-100°C), reduzindo sua atividade inibitória sobre a
tripsina para 61% quando incubado a 100°C durante 30 minutos. A amostra purificada do
cotilédone contendo o inibidor de tripsina em sementes de A. pavonina mostrou atividade
tóxica frente a larvas de Artemia salina (100% em 72 horas). Sementes de A. pavonina
demonstrou ser fonte de inibidores de tripsina, para futuros usos na biotecnologia.

Palavras-chave: Fabaceae, inibidor de protease, atividade tóxica.
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ABSTRACT
SOUZA, Danilo Diego de. Msc. Universidade Federal Rural de Pernambuco. 02/2015.
Purification and partial characterization of trypsin inhibitor of Adenanthera pavonina L.
seeds. Ana Lúcia Figueiredo Porto.

Adenanthera pavonina L., popularly known as dragon-eye or carolina, is an ornamental plant
that has multiple uses, a source of compounds of biotechnological interest. Legume seeds
contain high amounts of proteins, including protease inhibitors may be commonly found. This
study describes the extraction and purification of the trypsin inhibitor cotyledon A. pavonina
seeds and their biochemical characterization. The pre-purification of the sample was carried
out using 70% acetone (v/v) and purified by ion exchange column chromatography with
DEAE-Sephadex. For characterization determined the molecular weight by SDS-PAGE,
thermostability assay at different temperatures (25-100°C) and evaluating the inhibitory ratio
trypsin using different concentrations of trypsin inhibitor (0.16 to 0.0012 mg/ml). The
inhibitor has apparent molecular mass of 14.1 KDa, it was stable at different temperatures
(25-100°C), reducing their inhibitory activity on trypsin to 61% when incubated at 100 ° C for
30 minutes. The purified sample of the cotyledon containing the trypsin inhibitor in A.
pavonina seeds showed toxic activity against Artemia salina larvae (100% in 72 hours). A.
pavonina seeds proved to be a source of trypsin inhibitors, for future use in biotechnology.

Keywords: Fabaceae, protease inhibitor, toxic activity.
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1. INTRODUÇÃO
A família Fabaceae contém uma diversidade de espécies, perfazendo 19.500 espécies
em cerca de 750 gêneros (LEWIS et al., 2005; KOENEN et al., 2013) com grande distribuição
geográfica, caracterizando assim, como a terceira maior família de angiospermas (JUDD et
al., 2009). São vegetais de hábito diversificado, desde árvores frondosas de matas tropicais, a
arbustos, subarbustos, ervas e trepadeiras (JOLY, 2002). É subdividida em três subfamílias,
Caesalpinioideae, Mimosoideae, Papilionoideae (=Faboideae) (JOLY, 2002; LEWIS et al.,
2005; JUDD et al., 2009; PAULA; ALVES, 2007; TALUKDAR, 2013).
Adenanthera pavonina L., pertencente à família Fabaceae e subfamília Mimosoideae,
popularmente conhecida como olho-de-dragão, olho-de-pavão, carolina, tento-carolina e
tento-vermelho, é uma árvore típica do continente Asiático (FANTI; PEREZ, 1999;
FONSECA; PEREZ, 2003; RODRIGUES et al., 2009; LORENZI et al., 2003). A espécie
pode alcançar de 12 a 15 metros de altura (LORENZI et al., 2003). É caracterizada por ter
sementes vermelho-vibrantes (LORENZI et al., 2003; LEWIS, 1987), o que chama atenção, e
são utilizadas para fins artesanais, como na confecção de pulseiras e colares (LORENZI et al.,
2003). Apresenta também importância ornamental, servindo, dessa forma, como elemento
paisagístico (AKKASAENG, 1989; CORRÊA, 1978; LORENZI et al., 2003). Suas sementes
apresentam dormência (RODRIGUES et al., 2009) e contém propriedades biológicas com
potencial tóxico, servindo para aplicação contra fitófagos (SILVA et al., 2012), também
apresenta atividade antifúngica (SOARES et al., 2012), em que peptídeos extraídos de suas
sementes inibiu fortemente o crescimento de Saccharomyces cerevisiae e Candida albicans.
O extrato metanólico das sementes de A. pavonina apresenta propriedades anti-inflamatórias e
analgésicas em ratos (OLAJIDE et al., 2004). Extratos metanólicos presentes em suas folhas
possui atividade hepatoprotetora em ratos (MUJAHID et al., 2013) e o extrato da casca da
árvore foi testado frente às bactérias Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Enterbacter
aerogenes, Staphylococcus epidermidis, e Salmonella typhimurium apresentando atividade
antibacteriana (HUSSAIN et al., 2011).
Inibidores de protease, incluindo os inibidores de tripsina são, em geral,
frequentemente encontrados em sementes de espécies da família Fabaceae (CRUZ, 2008).
Atuam na defesa vegetal, sendo capazes de interromper ou diminuir a atividade enzimática,
ou seja, formam complexos com proteases e inibem a ação proteolítica (RYAN, 1990;
OLIVEIRA, et al., 2012), e isso dificulta a digestão das proteínas vegetais por herbívoros,
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desta forma interferindo na absorção de nutrientes, reduzindo no crescimento e
desenvolvimento (GERSHENZON; ENGELBERTH, 2010; SILVA et al., 2012).
O presente trabalho teve por objetivo purificar e caracterizar parcialmente o inibidor
de tripsina presente nos cotilédones de sementes de A. pavonina como também aplicá-lo in
vitro em larvas de Artemia salina testando seu efeito tóxico.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Descrição Botânica da família Fabaceae
Fabaceae, conhecida também como a família das leguminosas, é uma família com
distrubuição geográfica em larga escala, sendo composta por 19.500 espécies e cerca de 750
gêneros (LEWIS et al., 2005; KOENEN et al., 2013), desde árvores frondosas de matas
tropicais, a arbustos, subarbustos, ervas e trepadeiras (JOLY, 2002), caracterizando assim,
como a terceira maior família de angiospermas catalogadas (JUDD et al., 2009). Em geral,
tem como característica principal o fruto tipo legume (TALUKDAR, 2013). É subdividida em
três subfamílias (Tabela 1), Papilionoideae, a maior e representada por grande parte das
leguminosas economicamente importantes, composta por cerca de 13800 espécies,
Caesalpinioideae com aproximadamente 2250 espécies e Mimosoideae com cerca de 3270
espécies (JUDD et al., 2009; LPWG, 2013; TALUKDAR, 2013; LEWIS et al., 2005; JOLY,
2002; PAULA; ALVES, 2007).

Tabela 1. Lista do número de espécies catalogadas da família Fabaceae e suas respectivas
subfamílias. Fonte: (LPWG, 2013).
Família

Subfamília

Número de espécies catalogadas

Fabaceae

Papilionoideae

Cerca de 13800 espécies

Caesalpinioideae

Cerca de 2250 espécies

Mimosoideae

Cerca de 3270 espécies

2.2. Descrição Botânica da espécie Adenanthera pavonina L.
A espécie Adenanthera pavonina L. pertence à subfamília Mimosoideae. Esta
subfamília apresenta aproximadamente 80 gêneros e cerca de 3270 espécies de árvores e
arbustos com distribuição na América Tropical, África, Austrália e Ásia (BOUCHENAKKHELLADI et al., 2010). É uma árvore típíca do continente Asiático, popularmente
conhecida como olho-de-dragão, olho-de-pavão, carolina, tento-carolina e tento-vermelho
(FANTI; PEREZ, 1999; FONSECA; PEREZ, 2003; LORENZI et al., 2003; RODRIGUES et
al., 2009), de crescimento rápido, com casca acinzentada e lisa, folhas pecioladas (Figura 1),
bipinadas, com cerca de 50 cm. Inflorescências racemosas (Figura 2), axilares ou no ápice dos
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ramos. Flores amarelas, raramente brancas. Frutos vagens estreitas, curvas e achatadas (Figura
3), de coloração marrom (Figura 4) (SAMPAIO et al., 2005). A espécie pode alcançar de 12 a
15 metros de altura (LORENZI et al., 2003; SAMPAIO et al., 2005), porém, pode atingir até
20 metros (CORRÊA, 1978). É caracterizada por ter sementes vermelho-vibrantes (Figura 5),
duras e globosas (LEWIS, 1987; LORENZI et al., 2003), o que chama atenção, e são
utilizadas para fins artesanais, como na confecção de pulseiras e colares (LORENZI et al.,
2003). Suas sementes apresentam dormência pelo fato de seu tegumento ser impermeável à
água (RODRIGUES et al., 2009).
Dentre outros usos, apresenta importância ornamental, servindo, dessa forma, como
elemento paisagístico (CORRÊA, 1978; AKKASAENG, 1989; LORENZI et al., 2003;
SAMPAIO et al., 2005).
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Figura 1. Folha composta de Adenanthera pavonina. Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 2. Inflorescências racemosas de Adenanthera pavonina. Fonte: arquivo pessoal.

Figura 3. Frutos imaturos tipo vagem de Adenanthera pavonina. Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 4. Fruto maduro tipo vagem de Adenanthera pavonina. Fonte: arquivo pessoal.

Figura 5. Sementes de Adenanthera pavonina. Fonte: arquivo pessoal.
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2.3. Aplicações biológicas
Sementes de A. pavonina contém propriedades biológicas com potencial tóxico,
servindo para aplicação contra fitófagos (SILVA et al., 2012), onde neste estudo o inibidor de
protease extraído de sementes de Adenanthera pavonina apresentou potencial bioinseticida
em larvas de Diatraea saccharalis, como também apresenta atividade antifúngica, onde inibiu
fortemente o crescimento de Saccharomyces cerevisiae e Candida albicans (SOARES et al.,
2012). O extrato metanólico de suas sementes também apresentam propriedades antiinflamatórias e analgésicas (OLAJIDE et al., 2004). Extratos metanólicos de suas folhas
possui atividade hepatoprotetora em ratos (MUJAHID et al., 2013) e o extrato casca da árvore
apresenta atividade antibacteriana frente às bactérias Pseudomonas aeruginosa, Bacillus
subtilis, Enterbacter aerogenes, Staphylococcus epidermidis, e Salmonella typhimurium
(HUSSAIN et al., 2011).

2.4. Inibidores de proteases e mecanismos de defesa vegetal
Os vegetais ao longo da evolução desenvolveram mecanismos de defesa para
minimizar ataques de predadores e agentes patogênicos. Seu primeiro nível de defesa é a sua
superfície, ou seja, seu tecido, como por exemplo, a cutícula (camada cerosa) e a periderme
(tecido protetor secundário), servindo de barreira passiva contra agentes patogênicos
(GERSHENZON; ENGELBERTH, 2010). Além dessas defesas físicas, os vegetais também
apresentam substâncias químicas, atuando sistemicamente dentro da planta na proteção, que
podem ser de natureza proteica ou não (RYAN, 1990).
Os inibidores de protease de plantas constituem em um grupo complexo de proteínas
(TORRES-CASTILLO et al., 2009; HARTL et al., 2011) que atuam no bloqueio da ação
enzimática de proteases de herbívoros, dificultando a digestão das proteínas vegetais, desta
forma interferindo na absorção de nutrientes, reduzindo no crescimento e desenvolvimento
dos insetos (GERSHENZON; ENGELBERTH, 2010; SILVA et al., 2012).
Esses inibidores são largamente distribuídos na natureza, normalmente presentes em
plantas, animais, microrganismos, nos quais inativam as proteases de possíveis agentes
invasores dentro do próprio organismo, desta forma, servindo como um mecanismo de defesa
(RYAN, 1990). São moléculas capazes de interromper ou diminuir a atividade enzimática, ou
seja, formam complexos com proteases e inibem a ação proteolítica (RYAN, 1990;
OLIVEIRA, et al., 2012). Podem ser classificados em inibidores reversíveis e irreversíveis. A
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inibição reversível se dá quando o inibidor se liga a enzima, podendo este ser desligado dela
em função da concentração do substrato, e a irreversível se dá quando o inibidor liga-se
covalentemente ou destrói um grupo funcional da enzima, inativando-a (LEHNINGER;
NELSON; COX, 2011).
Os inibidores de proteases desempenham um importante papel na regulação proteica
das plantas, devido a interação com enzimas proteolíticas específicas (CHEVREUIL et al.,
2014), como também atuam na proteção de tecidos contra a degradação por enzimas
proteolíticas (RYAN, 1990).
Em geral, espécies de leguminosas apresentam relativamente grandes quantidades de
compostos proteicos (CRUZ, 2008), dentre eles encontram-se grandes quantidades de
inibidores de protease (CHEVREUIL et al., 2014). São também conhecidos como pseudosubstratos, atuando no sítio ativo de enzimas proteolíticas, mostrando grande afinidade por
estes (BAGGIO et al., 1996). Atuam também na regulação de proteases durante a dormência
de sementes, prevenindo a hidrólise prematura do tecido de reserva (ALESSANDRO, 2005).
Estudos com sementes de leguminosas citam a importância biotecnológica dos
inibidores como um importante biocida no controle de espécies de insetos fitófagos (SILVA
et al., 2012), devido estas moléculas terem a função na proteção das sementes contra o ataque
de patógenos e pragas (CRUZ, 2008).

2.5. Isolamento, purificação e caracterização de inibidores de protease
O isolamento e a purificação de biomoléculas de interesse biotecnológico é de grande
importância para obtenção de moléculas com um grau de pureza pretendido. Geralmente o
método utilizado para purificação parcial de moléculas proteicas, com base na sua
solubilidade é a adição de sal (salting out), onde se utiliza comumente o reagente sulfato de
amônio (COSTA, 2009). Este procedimento baseia-se no princípio em que parte da água é
removida da proteína, e isso faz com que forme ligações íon-dipolo com os sais, causando
precipitação de algumas proteínas devido à alta solubilidade do sal em água (LEHNINGER;
NELSON; COX, 2011; CAMPBELL et al., 2007). A acetona tem o mesmo princípio, pois
apresentam ligações N‒H e formam pontes de hidrogênio com moléculas de água, devido à
alta solubilidade, que causa precipitação de proteínas (LEHNINGER; NELSON; COX, 2011).
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2.5.1 Cromatografia
O termo “cromatografia” foi descrito pelo botânico russo Mikhael Semenovich Tswett
em 1906 em seus trabalhos (COLLINS et al., 2006). A técnica cromatográfica consiste na
separação diferencial dos componentes de uma amostra, entre uma fase móvel e uma fase
estacionária (partículas esféricas empacotadas numa coluna).
Alguns métodos são empregados na purificação de biomoléculas proteicas, e dentre
estes métodos mais comumente usados, como por exemplo, a cromatografia de troca iônica
(ALBERTS et al., 2008), a cromatografia de afinidade (TAKAHASHI, 2008), entre outros.
O isolamento de proteínas é alcançado por técnicas cromatográficas, que geralmente
inicia-se com a preparação do extrato bruto, onde as moléculas proteicas de maior afinidade
com o solvente serão extraídas (COSTA, 2009).
O método cromatográfico realizado em gel filtração utiliza a matriz para promover a
separação das proteínas por peso molecular. Usualmente, o Sephadex (Figura 6), polímero de
glicose formado por “cross-linked” com epicloridrina, é um gel de escolha utilizado para
esses fins. No entanto, o mesmo pode ser empregado também como matriz de afinidade,
devido aos radicais hidroxilas livres nas cadeias de dextranas (HANDBOOK-GE
HEATHCARE, 2012).
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Figura 6. Estrutura parcial do Sephadex apresentando o polímero de glicose conectado por
moléculas de epicloridrina. Fonte: (HANDBOOK-GE HEATHCARE, 2012).
A cromatografia de troca iônica permite o fracionamento das moléculas em uma
solução, caracterizado por promover, por exemplo, a ligação de uma proteína com os grupos
de carga de sinal contrário imobilizados na matriz (DATTA et al., 2001). Esta matriz é um
polímero
Dentre as matrizes mais amplamente utilizadas destacam-se aquelas derivadas da
celulose (Fig 7. A). Tais como a Dietilaminoetil-celulose (Fig 7. B), um trocador aniônico
carregado positivamente e a Carboximetil-celulose (Fig 7. C), um trocador catiônico,
negativamente carregado (HANDBOOK-GE HEATHCARE, 2012).
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Figura 7. (A) Celulose; (B) Dietilaminoetil-celulose (DEAE-Celulose); (C) Carboximetilcelulose (CM-celulose). Fonte: (HANDBOOK-GE HEATHCARE, 2012)

2.5.2. Caracterização molecular através de eletroforese SDS-PAGE
O termo eletroforese foi criado por Michaelis, em 1909, para descrever a migração de
colóides sob a influência de um campo elétrico (SARGENT; GEORGE, 1975) e implantada
por Tiseluis, 1937, sendo esta realizada em meio líquido, recebendo aperfeiçoamento por
outros pesquisadores (ACQUAAD, 1992). Essa técnica versátil é de suma importância na
identificação e caracterização bioquímica de plantas, fungos, bactérias, vírus e inúmeras
análises aplicáveis nessa técnica (ACQUAAD, 1992; ALFENAS, et al., 1999; ALFENAS,
1998).
A eletroforese é uma técnica importante para a separação de biomoléculas, baseada na
migração de moléculas carregadas em um campo elétrico (Fig 8. A) (WILSON; WALKER,
2010).
A eletroforese em gel de poliacrilamida é uma técnica frequentemente usada na
separação, determinação da massa, e identificação do grau de pureza de proteínas
(ALMEIDA; KURTENBACH, 2002) e tem sido tradicionalmente utilizada para separação e
determinação da massa molecular de proteínas de sementes (LUO et al., 2004). Foi descrita
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por Laemmli em 1970, mostrando que proteínas poderiam ser separadas de forma viável por
SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis), sendo anteriormente publicada por
Shapiro et al. (1967).
O gel de poliacrilamida funciona com uma peneira molecular, que prende as
moléculas durante a migração. O SDS (dodecil sulfato de sódio) liga-se à maioria das
proteínas, provavelmente favorecendo interações hidrofóbicas. A eletroforese usando o SDS
separa proteínas, quase que exclusivamente, pela massa molecular. Para visualização das
proteínas no final da corrida, geralmente utiliza-se reagente denominado Coomassie blue,
onde o mesmo liga-se as proteínas, corando-as (Fig 8. B) (LEHNINGER; NELSON; COX,
2011).

A

B

Figura 8. (A) Eletroforese. (B) Gel de poliacrilamida com bandas proteicas coradas
por Coomassie blue. Fonte: (LEHNINGER; NELSON; COX, 2011.)
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Resumo – A espécie Adenanthera pavonina L. (Fabaceae), pertencente à subfamília
Mimosoideae, é uma árvore típíca do continente Asiático, popularmente conhecida como
olho-de-dragão. O presente trabalho teve como objetivo purificar o inibidor de tripsina de
sementes de Adenanthera pavonina, caracterizar quanto à sua massa molecular, como também
sua termoestabilidade, e avaliar o seu efeito tóxico in vitro em Artemia salina. O inibidor de
tripsina extraído do cotilédone de sementes de Adenanthera pavonina, foi pré-purificado com
acetona 70% (v/v) e purificado por cromatografia de troca iônica utilizando a resina DEAESephadex G-50. A massa molecular foi estimada por eletroforese SDS-PAGE, apresentando
14,1 kDa. A razão inibidor:tripsina foi baixa, aproximadamente 1:2, indicando que ter alta
afinidade sobre a tripsina. O extrato purificado apresentou estabilidade térmica em ampla
faixa de temperatura (25-100°C), e exibiu uma atividade inibitória (61%) sobre tripsina até
100°C por 30 minutos. O inibidor de tripsina (0,160 mg/mL) mostrou atividade tóxica em
ensaios in vitro com larvas de Artemia salina (100% em 72 horas). A. pavonina demonstrou
ser fonte de inibidores de tripsina, visando aplicações biotecnológicas.
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1. Introdução
A família Fabaceae, também conhecida como leguminosas apresenta grande
diversidade de espécies com ampla distribuição geográfica [1]. É subdividida em três
subfamílias, Caesalpinioideae, Mimosoideae, Papilionoideae [2,3], desde árvores frondosas de
matas tropicais, a arbustos, subarbustos, ervas e trepadeiras [3].
Sementes de leguminosas (Fabaceae) destacam-se por serem fontes abundantes em
proteínas [4], e dentre estas encontram-se grandes quantidades de inibidores de protease [5,6],
atuando em várias funções fisiológicas das plantas, como na regulação de cascatas
proteolíticas, e também no armazenamento seguro das proteínas [7] e na proteção natural da
planta contra agentes patogênicos [8]. Estudos com sementes de leguminosas citam a
importância biotecnológica dos inibidores de protease como importantes biocidas no controle
de espécies de insetos fitófagos [9,10], devido estas moléculas terem a função na proteção das
sementes contra o ataque de insetos praga (Anthonomus grandis, Plodia interpuncptella, e
Ceratitis capitata) [10] e (Acanthoscelides obtectus e Callosobruchus maculatus) [11], como
também extrato de suas sementes apresentarem atividade antifúngica [12] frente à
Saccharomyces cerevisiae e Candida albicans.
A espécie Adenanthera pavonina L., pertencente à subfamília Mimosoideae, é uma
árvore típíca do continente Asiático, popularmente conhecida como carolina, olho-de-dragão,
olho-de-pavão, tento-carolina e tento-vermelho [13–15]. É caracterizada por ter sementes
vermelho-vibrantes [16], apresenta importância ornamental, servindo, dessa forma, como
elemento paisagístico [17]. Suas sementes apresentam dormência [15] e contêm propriedades
biológicas com potencial tóxico, servindo para aplicação contra insetos fitófagos [9], como
também apresenta atividade antifúngica [12], em que peptídeos extraídos de suas sementes de
inibiu fortemente o crescimento de Saccharomyces cerevisiae e Candida albicans. O extrato
metanólico de suas sementes também apresentam propriedades anti-inflamatórias e
analgésicas [18].
O conhecimento sobre os inibidores de tripsina presentes em suas sementes é
importância para aplicações biotecnológicas, e neste contexto, objetivou-se com esse trabalho,
purificar por cromatografia de troca iônica, caracterizar seu peso molecular utilizando por
eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE, como também sua estabilidade térmica em
diferentes temperaturas (25-100°C) e a razão molar inibidor:tripsina, e avaliar o efeito tóxico
do inibidor de tripsina de sementes de A. pavonina frente ao microcrustáceo A. salina.
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2. Material e Métodos

2.1. Coleta do material vegetal
As sementes da espécie Adenanthera pavonina L. foram coletadas em três plantas
matrizes adultas situadas na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife-PE, Brasil no
período de março de 2014. O material coletado foi depositado no herbário UFP - Geraldo
Muniz, pertencente ao Departamento de Botânica, do Centro de Ciências Biológicas da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com o número de tombamento 77343, coletado
por Souza, D.D. 13/XI/2014.

2.2. Preparação do extrato proteico de sementes de Adenanthera pavonina L.
O experimento foi conduzido no laboratório de Tecnologia e Produtos Bioativos da
UFRPE. Das sementes foram retiradas as cascas com auxílio de um instrumento cortante e
coletado os cotilédones para serem processados em liquidificador até formar uma farinha.
Para preparação do extrato bruto 10% (p/v), foi testado com dois tipos de tampões de
extração, tampão acetato de Sódio 0,1 M, pH 5,0, e tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0, sob
agitação por 4 horas, 100 rpm, e logo após, filtrado com auxílio de gaze, sendo transferido
para tubos graduados tipo Falcon de 50 mL e centrifugados a 10.000 RPM, 5°C por 15
minutos.
Após essa etapa do processo de extração com tampão acetato de Sódio 0,1 M, pH 5,0,
o extrato bruto foi precipitado com o reagente Acetona® (CH3COCH3) 70% para precipitação
proteica. Os tubos foram centrifugados a 3.500 RPM, a 5°C por 20 minutos, o sobrenadante
foi eliminado e posteriormente evaporado em capela. O pellet foi resuspendido com tampão
Tris-HCl pH 8,0 a 0,1 M. O precipitado resuspendido obtido foi utilizado para aplicação na
coluna cromatográfica de troca iônica.

2.3. Quantificação de proteínas solúveis totais
A dosagem proteica foi realizada segundo o método de Bradford (1976) [19]. A curva
de proteínas foi construída utilizando albumina bovina (BSA) em concentrações de 100-1000
µg/mL. As absorbâncias foram monitoradas em espectrofotômetro (GE, modelo Ultrospec
7000, UK) em comprimento de onda de 595 nm.
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2.4. Atividade proteásica
A atividade proteásica foi realizada segundo o método descrito por Ginther (1979)
[20], o sistema de reação foi realizado em tubos com a adição de 150 µL de amostra (extrato
vegetal), 250 µL de azocaseína (1% m/v), 1 mL de ácido tricloroacético (TCA) 10% (p/v) e
200 µL de 1M hidróxido de sódio. Após uma hora de incubação no escuro a reação foi
estacionada com 1mL de TCA 10%. As amostras foram centrifugadas a 3.000 xg a 4°C por 15
minutos. Do sobrenadante foram retirados 0,8 mL e adicionados a 0,2 mL de hidróxido de
sódio 1,8 N, procedendo-se a leitura da mistura em espectrofotômetro (marca GE, modelo
Ultrospec 7000) a 420 nm. Uma unidade da atividade proteásica foi definida como o aumento
de 1,0 por hora, sendo expressa em U mL-1.

2.5. Purificação do inibidor em cromatografia de troca iônica
A fração precipitada (extrato bruto pré-purificado) foi submetido ao teste de adsorção
em resinas de troca iônica do tipo catiônica (CM celulose) e aniônica (DEAE – Sephadex
G50). Foram utilizados o tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0, para a resina aniônica, e o
tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0, para a resina catiônica, para equilibrar a coluna (80 mm x 10
mm). Para eluição do material adsorvido foi utilizado KCl 0,3 M.

2.6. Caracterização do inibidor de tripsina

2.6.1. Determinação da atividade inibitória
Os ensaios foram realizados conforme a metodologia proposta por Kakade et al [21],
utilizando-se microplaca de 96 poços. Para a reação utilizou-se: 110 µL de tampão Tris-HCl
0,1 M, pH 8,0, 30 µL de tripsina (0,360 mg/mL), 30 µL de amostra, incubação por 15 min, e
em seguida adicionou-se 30 µL do substrato [Cloridrato de N-Alfa-Benzoil-DL-Arginina-PNitroanilida (BApNA)] a 1,5 mM dissolvido em Dimetilsulfóxido (DMSO). Esta mistura foi
incubada em estufa a 37°C por 15 minutos, e realizada leitura em leitor de microplaca
iMarkTM com absorbância 415 nm.
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Para o ensaio da razão inibidor:tripsina, foram feitas diluições do inibidor em
concentrações 0,160 a 0,0012 mg/mL. As leituras foram realizadas em leitor de microplaca
iMarkTM com absorbância 415 nm.

2.6.2. Estabilidade térmica
Alíquotas do inibidor (0,160 mg/mL) foram submetidas a diferentes temperaturas (25,
30, 37, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100°C) por 30 minutos [22]. Em seguida, foi avaliada a
atividade inibitória sobre a tripsina. As leituras foram realizadas em leitor de microplaca
iMarkTM com absorbância 415 nm.

2.6.3. Eletroforese em gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE)
A amostra obtida do processo cromatográfico solubilizada em tampão de amostra
(Uréia 7mol/L; Tiouréia 2mol/L; DDT 85mmol/L; Triton X-100 2,5% (v/v); PharmalyteTM
0,5% (v/v); Isopropanol 10% (v/v)) foi submetida a Eletroforese SDS-PAGE (12%), segundo
o método desenvolvido por Laemmli [23]. Padrão de peso molecular: fosforilase (94 KDa),
albumina (67 KDa), ovoalbumina (43 KDa), anidrade carbônica (30 KDa) inibidor de tripsina
soybean (20 KDa), e α-lactoalbumina (14 KDa). A revelação das bandas proteicas foi feita
com o reagente Coomassie Blue (R-250) a 0,1% e descorado com solução de ácido acético
(10%).

2.7. Ensaio de toxicidade utilizando Artemia salina L.
Os ovos dos cistos foram obtidos no mercado público de Recife-PE. Estes foram
colocados em água salina natural filtrada e esterilizada obtida da praia de Boa Viagem,
Recife-PE, durante 48 horas, a 20°C com iluminação constante até a eclosão dos ovos.
No ensaio biológico, in vitro, 20 larvas de A. salina (em triplicata) foram adicionadas
nos poços da microplaca (2000 µL) com 750 µL de água salina natural esterilizada e 750 µL
da amostra vegetal (0,160 mg/mL) para averiguar a toxidade do inibidor obtido dos
cotilédones da semente. Os ensaios foram realizados em triplicata sobre as larvas de A. salina.
A leitura da taxa de mortalidade das larvas foi feita diariamente por um período de 72h
com auxílio de microscópio binocular.
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3. Resultados e Discussão
Neste trabalho foi extraído, purificado e caracterizado parcialmente um inibidor de
tripsina de sementes de A. pavonina e foi analisado seu potencial tóxico frente a larvas de
Artemia salina.
Dentre os extratos brutos obtidos em diferentes soluções tampão, variando o pH,
apresentou o tampão acetato de sódio 0,1 M, pH 5,0, como a melhor condição de extração
para o inibidor de tripsina, pois permitiu melhor remoção dos pigmentos da amostra bruta.
Aghaali et al. [24] extraíram inibidores de protease de sementes de plantas da família
Fabaceae (Alhagi maurorum, Lathyrus sativus, Vicia faba e Prosopis farcta) utilizando
tampão acetato de sódio pH 4,9. Por outro lado, outros autores obtiveram inibidores de
tripsina de extratos bruto de sementes de espécies da família Fabaceae com tampão fosfato pH
7,6 [25–29].
A purificação do inibidor realizada por cromatografia de troca iônica com diferentes
resinas, CM-Celulose com coluna ajustada com tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0 e
DEAE-Sephadex com coluna ajustada com tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0. O inibidor de
tripsina mostrou-se afinidade pela resina DEAE-Sephadex, onde grande parte do inibidor
ficou retido na resina, apresentando um pico proteico com ação inibitória sobre a atividade
catalítica da tripsina de 95%, o qual foi eluído com gradiente salino KCl 0,3 M (Fig. 1).
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Fig. 1. Cromatograma do precipitado cetônico (70%) do cotilédone de sementes de A. pavonina. Coluna de
DEAE-Sephadex G50 (80 mm x 10 mm). Coluna ajustada com tampão Tris-HCl 0,1 M. Proteína total (1,8 mg)
foi submetida a cromatografia e eluída em fluxo constante de 1 mL/3min com gradiente de força iônica através
de KCl em diferentes concentrações (0- 1,0 M). Monitorado a 280 nm.

Inibidores de protease extraídos de sementes de espécies da família Fabaceae tem sido
purificado e caracterizado [7,27,30,31], devido sua importância biotecnológica.
A atividade do inibidor sobre diferentes temperaturas foi estável na faixa de
temperatura de 25°C a 70°C, entretanto sua atividade inibitória diminuiu a 80°C, tendo o
menor percentual de inibição (61%) a 100°C (Fig. 2), demonstrando que o inibidor vai
perdendo sua estabilidade em altas temperaturas. Inibidores de tripsina de sementes de
espécies de leguminosas tem demonstrado uma excelente termoresistência a altas
temperaturas. Oliveira et al [32] averiguaram também essa característica da molécula
trabalhando com sementes da espécie Pithecelobium dumosum (Fabaceae). Utilizando
temperaturas até 100°C, os autores conseguiram uma inibição de mais de 90%, devido essa
característica de tolerância a altas temperaturas são semelhantes a outros inibidores
purificados de sementes de espécies da família Fabaceae, onde presume-se que a alta
estabilidade funcional se dá pela presença intrínseca de pontes de dissulfeto [28,33]. Por outro
lado, Kansal et al [34] verificaram também uma alta atividade inibitória (100%) sobre tripsina
até 80°C trabalhando com inibidores extraídos de sementes de Cicer arietinum L., onde estes
autores citam que, geralmente, inibidores de sementes da família Fabaceae permanecem
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estáveis até 80°C. Oliveira et al [35] demonstraram que o inibidor de tripsina de sementes de
Entada acaciifolia teve sua atividade mantida até 70°C (100%) e Oddelpally et al [36]
observaram que a atividade de um inibidor de tripsina purificado de sementes de Trigonella
foenum-graecum manteve cerca de 70% até 100°C. Essa estabilidade térmica foi demostrada
também por Souza et al [37], onde a atividade inibitória do inibidor de quimotripsina
purificado de sementes de Schizolobium parahyba permaneceu inalterada até 70°C incubado
por uma hora, e essa resistência a altas temperaturas traz uma vantagem nas aplicações futuras
com os inibidores da espécie em estudo.

Fig. 2. Estabilidade térmica do inibidor de tripsina do cotilédone de sementes de Adenanthera pavonina após 30
minutos de incubação à temperatura indicada. As médias representam três repetições.

Na Figura 3 a atividade inibitória sobre a tripsina mostrou-se ter alta afinidade. Isso
faz com que se caracterize como um inibidor potente, pois inibiu fortemente a ação catalítica
da tripsina sobre o seu substrato, com uma baixa razão de 1:2.
Oliveira, et al [35] e Chaudhary et al [22] verificaram que a baixa razão molar 1:1
[inibidor:enzima] inibiu a ação catalítica da tripsina sobre o BApNA. Neste estudo foi
encontrada uma razão ainda menor de 1:2, ou seja, quase 0,5 de razão inibidor:tripsina.

42

Fig. 3. Razão molar [inibidor : tripsina]. Atividade de inibição da tripsina em função da concentração do inibidor
de tripsina utilizando uma concentração fixa de substrato BApNA. As médias representam três repetições.

A massa molecular do inibidor de tripsina foi estimada usando eletroforese SDSPAGE. O inibidor de tripsina apresentou uma massa molecular de aproximadamente 14,1
KDa em ambas as amostras (bruta, precipitado cetônico e purificada) (Fig. 4). Muitos
inibidores de tripsina purificados de sementes de plantas da família Fabaceae são de baixo
peso molecular variando de 13 a 22 KDa [10,28,29,38,39]. Alguns autores purificaram e
caracterizaram por SDS-PAGE quatro inibidores de tripsina de sementes de Adenanthera
pavonina com massa molecular entre 19 e 22 KDa [7,9,30,40]. Além disso, outros autores
[36] constataram a presença de um inibidor de tripsina com aproximadamente 20 KDa
purificado de sementes de Trigonella foenum-graecum através da análise por SDS-PAGE.
Oliveira et al [41] relataram que a massa molecular do inibidor purificado a partir de sementes
de Pithecellobium dumosum foi de 18,9 KDa em SDS-PAGE.
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Fig. 4. Perfil eletroforético em gel de poliacrilamida 12,5% em condições desnaturantes dos extratos resultantes
do processo de purificação. (A) Amostra padrão: fosforilase (94 KDa), albumina (67 KDa), ovoalbumina (43
KDa), anidrade carbônica (30 KDa) inibidor de tripsina soybean (20 KDa), e α-lactoalbumina (14 KDa). (B)
amostra purificada, (C) amostra do precipitado cetônico e (D) amostra bruta.

A utilização de Artemia salina Leach em ensaios biológicos é preditiva de toxicidade,
[42], pelo fato de suas membranas serem sensíveis. O resultado obtido do bioensaio de
toxicidade com Artemia salina utilizando amostra purificada com inibidor de tripsina teve
efeito tóxico após 72 horas (Fig. 5). Foi observada morte de 100% dos indivíduos utilizando
0,160 mg/mL da amostra. Em estudo realizado por Awal et al [43] com extrato etanólico de
sementes (0,0043 mg/mL) de Cassia alata foi obtido resultados de atividade tóxica
promissores para A. salina em teste de letalidade in vitro. Fonseca et al [44] aplicaram
inibidor de tripsina de sementes de Hymenaea stigonocarpa em cultura de A. salina onde
apresentou atividade tóxica, no qual foi necessário 18,33 mg/mL de concentração tóxica (0%
de sobrevivência).
Tais estudos com toxicidade de moléculas bioativas potencialmente úteis contribuem
para geração produtos com atividade biológica [45].
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Fig. 5. Efeito da toxicidade do extrato purificado do cotilédone (0,160 mg/mL) de sementes de A. pavonina
sobre Artemia salina. Controle (●) e amostra com inibidor (▲).

Conclui-se que o inibidor de tripsina purificado em cromatografia de troca iônica
utilizando a resina aniônica (DEAE-Sephadex) apresentou carga aniônica pelo fato de ficar
retido na mesma, como também chegou inibir grande parte ação catalítica da tripsina sobre a
BApNA nas frações cromatográficas coletadas.
Seu peso molecular estimado através da técnica de eletroforese (SDS-PAGE) revelou
uma banda proteica com massa molecular de 14,1 KDa.
A termoestabilidade do inibidor foi obtida na faixa de temperatura de 25 a 70°C,
apresentando uma atividade inibitória residual da tripsina (61%) no ensaio de estabilidade até
100°C por 30 minutos.
A afinidade do inibidor sobre a tripsina foi alta, com uma razão molar
[inibidor:tripsina] de aproximadamente 1:2.
O extrato purificado da semente de Adenanthera pavonina com o inibidor de tripsina
apresentou toxidade frente às larvas do microcrustáceo Artemia salina L., com isso servindo
como um modelo de toxicidade ambiental.
Sementes de A. pavonina demonstrou ser fonte de inibidores de tripsina, para futuros
usos na biotecnologia.

45
Agradecimentos
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo
apoio técnico e financeiro, como também a Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE).

Referências

[1]

Koenen EJM, Vos JM, Atchison GW, Simon MF, Schrire BD, Souza ER, et al.
Exploring the tempo of species diversification in legumes. South African J Bot
2013;89:19–30.

[2]

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF, Donoghue MJ. Tradução: André
Olmos Simões. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3. ed. Porto Alegre:
Artmed; 2009. 632p.

[3]

Joly AB. Botânica: introdução à taxonomia vegetal . 13. ed. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2002. 777p.

[4]

Nikolić Z, Orević V, Torbica A, Mikić A. Legumes seed storage proteins
characterization by SDS-PAGE and Lab-on-a-Chip electrophoresis. J Food Compos
Anal 2012;28:75–80.

[5]

Chevreuil LR, Francisco J, Gonçalves DC, Calderon LDA, Augusto L, Souza G, et al.
Partial purification of trypsin inhibitors from Parkia seeds ( Fabaceae ) 2014;41:181–6.

[6]

Negreiros ANM, Carvalho MM, Filho X. The complete amino acid sequence of the
major kunitz trypsin inhibitor from the seeds of Prosopsis juliflora 1991;30:2829–33.

[7]

Migliolo L, Oliveira AS De, Santos EA, Franco OL, Sales MP De. Structural and
mechanistic insights into a novel non-competitive Kunitz trypsin inhibitor from
Adenanthera pavonina L . seeds with double activity toward serine- and cysteineproteinases. Journal of Molecular Graphics and Modelling 2010;29:148–56.

[8]

Valueva TA MV. Role of inhibitors of proteolytic enzymes in plant defense against
phytopathogenic microorganisms. Biochemistry 2004;69:1305–9.

[9]

Silva W, Freire MDGM, Parra JRP, Marangoni S, Macedo MLR. Evaluation of the
Adenanthera pavonina seed proteinase inhibitor (ApTI) as a bioinsecticidal tool with
potential for the control of Diatraea saccharalis. Process Biochem 2012;47:257–63.

[10] Cruz ACB, Massena FS, Migliolo L, Macedo LLP, Monteiro NK V, Oliveira AS, et al.
Bioinsecticidal activity of a novel Kunitz trypsin inhibitor from Catanduva (Piptadenia
moniliformis) seeds. Plant Physiol Biochem 2013;70:61–8.

46
[11] Oliveira AS, Pereira R a, Lima LM, Morais AH., Melo FR, Franco OL, et al. Activity
toward Bruchid Pest of a Kunitz-Type Inhibitor from Seeds of the Algaroba Tree
(Prosopis juliflora D.C.). Pestic Biochem Physiol 2002;72:122–32.
[12] Soares JR, Carvalho AO, Santos IS, Machado OLT, Nascimento VV, Vasconcelos IM,
Ferreira ATS, Aguilar E. Antimicrobial peptides from Adenanthera pavonina L. seeds:
Characterization and antifungal activity. Protein and Peptide Letters 2012;19:520-29.
[13] Fanti SC, Perez SCJGDA. Influência do substrato e do envelhecimento acelerado na
germinação de Olho-de-dragão (Adenanthera pavonina L. - Fabaceae). Rev Bras
Sementes 1999;21:135–41.
[14] Fonseca SCL, Perez SCJG. Ação do polietileno glicol na germinação de sementes de
Adenanthera pavonina L. e o uso de poliaminas na atenuação do estresse hídrico sob
diferentes temperaturas. Rev Bras Sementes 2003;25:1–6.
[15] Rodrigues APDC, Oliveira AKM, Laura VA, Yamamoto CR, Chermouth KS FM.
Tratamentos para superação da dormência de sementes de Adenanthera pavonina L. R
Árvore 2009;33:617–23.
[16] Lewis G. Legumes of Bahia. Kew, Royal Botanic Gardens 1987:369p.
[17] Akkasaeng R. Evaluation of trees and shrubs for forage and fuelwood in Northeast
Thailand. Int. Tree Crops Journal 1989;5:209-20.
[18] Olajide OA, Echianu CA, Adedapo ADA, Makinde JM. Anti-inflammatory studies on
Adenanthera pavonina seed extract. Inflammopharmacology 2004;12:197–202.
[19] Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem
1976;72:248–54.
[20] Ginther CL. Sporulation and the- Production of Serine Protease and Cephamycin C by
Streptomyces lactamdurans 1979;15:522–6.
[21] Kakade Μ L, Simons Ν LΙ. The evaluation of natural vs synthetic substrates for
measuring the antitrypsin activities of soybean samples. Cereal Chem 1969;46:518–26.
[22] Chaudhary NS, Shee C, Islam A, Ahmad F, Yernool D, Kumar P, et al. Purification
and characterization of a trypsin inhibitor from Putranjiva roxburghii seeds.
Phytochemistry 2008;69:2120–6.
[23] U. K. Laemmli. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of
bacteriophage T4. Nature 1970;227:680–5.
[24] Aghaali N, Ghadamyari M, Hosseininaveh V, Riseh NS. Protease inhibitor from the
crude extract of plant seeds affects the digestive proteases in Hyphantria cunea (Lep.:
Arctiidae). J Plant Prot Res 2013;53:338–46.

47
[25] Macedo MLR, Mello GC, Freire MDGM, Novello JC, Marangoni S, De Matos DGG.
Effect of a trypsin inhibitor from Dimorphandra mollis seeds on the development of
Callosobruchus maculatus. Plant Physiol Biochem 2002;40:891–8.
[26] Rodrigues Macedo ML, Machado Freire MDG, Cabrini EC, Toyama MH, Novello JC,
Marangoni S. A trypsin inhibitor from Peltophorum dubium seeds active against pest
proteases and its effect on the survival of Anagasta kuehniella (Lepidoptera:
Pyralidae). Biochim Biophys Acta - Gen Subj 2003;1621:170–82.
[27] Ramos VS, Cabrera OG, Camargo ELO, Ambrósio AB, Vidal RO, Silva DS, et al.
Molecular cloning and insecticidal effect of Inga laurina trypsin inhibitor on Diatraea
saccharalis and Heliothis virescens. Comp Biochem Physiol Part C 2012;156:148–58.
[28] Garcia VA, Freire MDGM, Novello JC, Marangoni S, Macedo MLR. Trypsin inhibitor
from Poecilanthe parviflora seeds: purification, characterization, and activity against
pest proteases. Protein J 2004;23:343–50.
[29] Ramos V da S, Silva G de S, Freire M das GM, Parra JRP, Macedo MLR. Purification
and Characterization of a Trypsin Inhibitor from Plathymenia foliolosa Seeds. J Agric
Food Chem 2008;56:11348–55.
[30] Macedo MLR, de Sá CM, Freire MDGM, Parra JRP. A Kunitz-type inhibitor of
coleopteran proteases, isolated from Adenanthera pavonina L. seeds and its effect on
Callosobruchus maculatus. J Agric Food Chem 2004;52:2533–40.
[31] Mello GC, Oliva ML V, Sumikawa JT, Machado OLT, Marangoni S, Novello JC, et al.
Purification and Characterization of a New Trypsin Inhibitor from Dimorphandra
mollis Seeds. J Protein Chem 2001;20:625–32.
[32] Oliveira AS, Migliolo L, Aquino RO, Ribeiro JKC, Macedo LLP, Andrade LBS, et al.
Purification and characterization of a trypsin-papain inhibitor from Pithecelobium
dumosum seeds and its in vitro effects towards digestive enzymes from insect pests.
Plant Physiol Biochem 2007;45:858–65.
[33] Gomes CEM, Barbosa AE a D, Macedo LLP, Pitanga JCM, Moura FT, Oliveira AS, et
al. Effect of trypsin inhibitor from Crotalaria pallida seeds on Callosobruchus
maculatus (cowpea weevil) and Ceratitis capitata (fruit fly). Plant Physiol Biochem
2005;43:1095–102.
[34] Kansal R, Kumar M, Kuhar K, Gupta RN, Subrahmanyam B, Koundal KR, et al.
Purification and characterization of trypsin inhibitor from Cicer arietinum L. and its
efficacy against Helicoverpa armigera. Brazilian J Plant Physiol 2008;20:313–22.
[35] Oliveira CFR, Vasconcelos IM, Aparicio R, Freire MDGM, Baldasso PA, Marangoni
S, et al. Purification and biochemical properties of a Kunitz-type trypsin inhibitor from
Entada acaciifolia (Benth.) seeds. Process Biochem 2012;47:929–35.
[36] Oddepally R, Sriram G, Guruprasad L. Purification and characterization of a stable
Kunitz trypsin inhibitor from Trigonella foenum-graecum (fenugreek) seeds.
Phytochemistry 2013;96:26–36.

48
[37] Souza EMT, Teles RCL, Siqueira EMA, de Freitas SM. Effects of denaturing and
stabilizing agents on the inhibitory activity and conformational stability of
Schizolobium parahyba chymotrypsin inhibitor. J Protein Chem 2000;19:507–13.
[38] Ee KY, Zhao J, Rehman A-U, Agboola SO. Purification and characterization of a
Kunitz-type trypsin inhibitor from Acacia victoriae Bentham seeds. J Agric Food
Chem 2009;57:7022–9.
[39] Oliveira CFR, Marangoni S, Macedo MLR. The trypsin inhibitor from Entada
acaciifolia seeds affects negatively the development of Mediterranean flour moth,
Anagasta kuehniella. Pestic Biochem Physiol 2014;108:74–9.
[40] Macedo MLR, Durigan RA, da Silva DS, Marangoni S, Freire MDGM, Parra JRP.
Adenanthera pavonina trypsin inhibitor retard growth of Anagasta kuehniella
(Lepidoptera: Pyralidae). Arch Insect Biochem Physiol 2010;73:213–31.
doi:10.1002/arch.20352.
[41] Oliveira a S, Migliolo L, Aquino RO, Ribeiro JKC, Macedo LLP, Andrade LBS, et al.
Identification of a Kunitz-type proteinase inhibitor from Pithecellobium dumosum
seeds with insecticidal properties and double activity. J Agric Food Chem
2007;55:7342–9.
[42] Guerrero RO, Khan MTH, Casañas B MM. Specific bioassays with selected plants of
Bangladesh. Rev Cuba Plantas Med [online] 2004;9:0–0.
[43] Awal MA, Nahar A, Hossain MS, Bari MA, Rahman M, Haque ME. Brine Shrimp
toxicity of leaf and seed extracts of Cassia alata Linn. and their antibacterial potency. J
Med Sci 2004;4:188–93.
[44] Fonseca RC, Souza NA De, Cristina T, Correa L, Garcia LF, Guilherme L, et al.
Assessment of toxic potential of Cerrado fruit seeds using Artemia salina bioassay
2013;33:251–6.
[45] Carballo JL, Hernandez-Inca SL, Perez P G-GM. A comparison between two brine
shrimp assays to detect in vitro cytotoxicity in marine natural products. BMC
Biotechnol 2002;2:17.

49
ANEXO

