
XVIlI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAMII PA Manaus - 2009

EXTRAÇÃO E DETECÇÃO DE INIBIDORES PROTEOLÍTICOS EM
SEMENTES DE QUATRO ESPÉCIES DO GÊNERO PARKIA

Jailane Brandão CORRÊA1;Larissa Ramos CHEVREUIL2;José Francisco de Carvalho Gonçalves:'
'Bolsista PIBIC/INPA; 2Co-orientadora INPA/CPST; 30rientador INPA/CPST

1. Introdução
Do ponto de vista econômico, a família Fabaceae destaca-se na indústria madeireira, representa
importante fonte de proteínas vegetais, além de fornecer grande variedade de biomoléculas com
potencial aplicação industrial (Behrens et a/., 2006). Dentre essas biomoléculas, encontram-se os
inibidores proteolíticos, os quais são proteínas que exercem importantes funções na fisiologia das
plantas, podendo atuar como fonte de aminoácidos sulfurados, na regulação de proteinases
endógenas e como um arsenal de defesa contra o ataque de insetos e patógenos (Richardson,
1991; Bhattacharrya et a/., 2006). De um modo geral, os inibidores proteolíticos são proteínas que
interagem específica e reversivelmente com enzimas proteolíticas e, portanto, participam da
regulação dos eventos proteolíticos (Neurath, 1984).
Nesse sentido, este trabalho teve por objetivo investigar a ocorrência de inibidores proteolíticos em
sementes de Parkia pendu/a, Parkia disco/ar, Parkia mu/tijuga e Parkia nitida e determinar o
rendimento protéico dos diferentes métodos de extração de proteínas, bem como caracterizar
parcialmente suas propriedades bioquímicas, visando viabilizar resultados para futuros estudos,
como por exemplo, a purificação de inibidores proteolíticos e o seu efeito sobre fungos, insetos e
bactérias de interesse para a região.

2. Material e métodos
Sementes inteiras de P. pendu/a, P. disco/ar, P. mu/tijuga e P. nitida foram trituradas em moinho
analítico até a obtenção de um material pulverizado. O material pulverizado foi homogeneizado em
solução de NaCI 0,15 M (10% p/v), durante 2 horas e, centrifugado a 5000 g durante 20 minutos a
4°C. O sobrenadante foi dialisado, resultando no extrato total (ET). À uma parte do ET foi
adicionado acetona, até a concentração final de 80%. Decorrido 30 minutos de incubação a fração
foi centrifugada a 3000 g, durante 20 minutos a 4°C. O precipitado foi seco à temperatura
ambiente, resultando no precipitado acetônico (PA). Parte do ET foi primeiramente submetido a 0-
30% de saturação com sulfato de amônio, onde após 12 horas, a mistura foi centrifugada a 8.000
g, durante 20 minutos a 4°C, obtendo-se o sobrenadante I (SI) e o precipitado I (PI). Parte do SI
foi precipitado a 30-60% de saturação, e após 12 horas, seguiu-se o mesmo procedimento de
centrifugação, obtendo-se o sobrenadante II (SII) e o precipitado II (PII). Em seguida, parte do SII
foi precipitado a 60-80% de saturação, seguindo-se o mesmo procedimento da etapa anterior,
obtendo-se o sobrenadante III (SIII) e o precipitado IlI (PIII). A concentração de proteínas foi
estimada pelo método de Bradford (1976). O ensaio para determinação da atividade inibitória
consistiu na pré-incubação do tampão Tris-HCI O,05M pH 8,0, água deionizada, amostra e enzima
(tripsina ou quimotripsina bovina), durante 10 minutos a 370C. Em seguida, foram adicionados os
substratos específicos para a tripsina e quimotripsina, BAPNA e BTPNA, respectivamente,
prosseguindo-se à incubação durante 30 minutos a 37°C. Essa reação foi paralisada pela adição de
ácido acético a 30% (v/v) e a hidrólise dos substratos foi monitorada por meio da absorbância a
410 nm (Espectrofotômetro UV/ Visível Ultrospec 2100 pro, Armesham Biosciences).

3. Resultados e discussão

Determinação de proteínas totais- Os métodos aplicados para a extração protéica em sementes de
P. pendu/a, P. disco/ar, P. mu/tijuga e P. nitida corresponderam às técnicas comumente utilizadas
para o isolamento de proteínas vegetais (Tabela 1).

Tabela 1 - Teor de proteínas totais nos extratos das sementes de P. pendu/a, P. disco/ar, P.
mu/tijuga e P. nitida.

Concentração de proteínas (mg/g MF)
ET PA SI PI SII PII SIII PIII

P. pendu/a
P. disco/ar
P. mu/tijuga

4,48 2,73 2,93 0,45 2,31
6,88 1,65 4,45 1,03 2,08
5,39 3,76 4,50 0,27 2,37

0,47
0,71
0,80

2,67
4,58
5,16

0,71
0,50
2,22

149



XVIII Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA Manaus - 2009

P.nitida 8,25 2,10 3,22 0,33 2,63 0,60 1,50 0,82
MF: massa fresca / ET: extrato total! PA: precipitado acetônico /5: sobrenadante após saturação com sulfato de
amônio /P: precipitado após saturação com sulfato de amônio.
A espécie P. pendu/a apresentou maior concentração de proteínas no ET. Contudo, no PA, SI, SII e
SIrI houve pouca redução dos teores, sugerindo que a precipitação por acetona e sulfato de
amônio não promoveu a desnaturação das proteínas. Quanto aos PI, PII e PIII, nota -se drástica
redução na percentagem de proteínas. Nos extratos de P. discotor observou-se um conteúdo
protéico mais elevado em ET, SI e SIII, com significante redução nas demais etapas. Quanto à
espécie P. mu/tijuga verificou-se um padrão de isolamento semelhante ao de P. pendu/a. Porém
nas etapas SI e SIII houve aumento na concentração de proteínas. Por sua vez, a espécie P. nitida
exibiu maiores valores de proteínas no ET e drástica redução nas demais etapas.
A diversidade de extratores utilizados, visando o isolamento de inibidores proteoliticos, tem sido
demonstrada por diversos autores que empregaram técnicas de extração em água, em tampão
PBS, precipitação por sulfato de amônio e precipitação por acetona, com a finalidade de isolar tais
proteínas em sementes de Tamarindus indica e Acacia victoriae, respectivamente (Fook et
a/.,2005; Ee et a/., 2008).
Inibição da tripsina- O percentual da inibição da atividade da enzima tripsina, pelos inibidores
presentes nos extratos de P. pendu/a demonstra que, dentre os diferentes métodos de extração, o
PI e SII apresentaram a menor atividade inibitória (AI), sendo 18% e 3%, respectivamente,
menores que a inibição detectada nas demais etapas de isolamento, as quais nota -se que não há
diferença de AI (Tabela 2).

Tabela 2- Inibição da atividade da tripsina bovina sobre
espécies em estudo, após diferentes etapas de isolamento.

o substrato BAPNA pelos extratos das

Inibição da tripsina bovina (%)

ET 100 100
PA 100 100
SI (0-30%) 100 97
PI (0-30%) 82 49
SIl (30-60%) 100 100
PIl (30-60%) 97 52
SIII (60-80%) 100 39
PIII (60-80%) 100 29

P. pendu/a P. discotor P. mu/tijuga P. nitida
76
73
57
63
52
57
52
36

71
48
66
29
52
19
11
1

ET: extrato total! PA: precipitado acetôníco/ 5: sobrenadante
precipitado após saturação com sulfato de amônio

após saturação com sulfato de arnônio/ P:

A espécie P. discolor exibiu valores de AI semelhantes à P. pendu/a nas etapas ET, PA, SI e SIl. No
entanto, constatou-se redução drástica da percentagem inibitória em PI, PII, SIII e PIII. Estes
resultados demonstram, em parte, a diferença de solubilização dos inibidores entre os extratores,
onde a 60-80% de saturação de sulfato de amônio há uma possível desnaturação de tais proteínas
e, portanto, não é indicado para esta espécie. Os métodos que envolveram extração em solução
salina e precipitação por acetona foram mais efetivos na extração de inibidores de tripsina em
sementes de P. mu/tijuga. Nos demais extratos houve redução da AI, que variou de 36 a 63%,
enquanto que para P. nitida os maiores valores de inibição da tripsina foi no ET.
Essa diferença da AI tem sido registrada na literatura, com estudos em que após extração em
solução salina (NaCI 0,15 M), precipitação em acetona e saturação com sulfato de amônio, os
resultados demonstraram maiores valores de inibição nas frações extraídas por sulfato de amônio,
onde a espécie Archidendron ellipticum apresentou 96% de inibição da tripsina na faixa de 50-65%
de saturação, enquanto que Caesa/pinia bonduc apresentou 75,6% de inibição quando submetida à
saturação de 30-60% (Bhattacharyya et a/., 2006; 2007).
Quanto à detecção de inibidores proteolíticos em sementes de leguminosas pertencentes à flora
amazônica, estudos preliminares demonstraram a presença de inibidores de tripsina em sementes
de Tachigali p/umbea, Caesa/pinia ferrea varo cearensis, Sesbania exaspera ta, Cedre/inga
catenaeformis, Swartzia po/yphy/la e Pe/togyne venosa, sendo a atividade inibitória exibida pelos
seus extratos de 96%, 95%, 84%, 69%, 43% e 34%, respectivamente (Bariani, 2008; Chevreuil
et a/., 2009).
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Inibição da quimotripsina- Dentre as espécies estudas, apenas a espécie P. nitida apresentou valor
de AI acima de 50% no extrato total, e, portanto, justifica-se a realização da detecção dos
inibidores de quimotripsina apenas nos extratos, provenientes das diferentes etapas de isolamento,
dessa espécie (Figura 1).100
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Figura 1 - Inibição da atividade da quimotripsina bovina sobre o substrato BTPNApelos extratos de
P. nitida, após diferentes etapas de isolamento. ET: extrato total; PA: precipitado acetônico; 5:
sobrenadante após saturação com sulfato de amônio e P: precipitado após saturação com sulfato
de amônio.

A espécie P. nitida apresentou valores de AI maiores que 50% contra a quimotripsina bovina, após
extração salina (ET) e precipitação com acetona (PA), sofrendo drástica redução nas demais etapas
de isolamento. Muitos estudos envolvendo inibidores e enzimas proteolíticas têm sido realizados
com a finalidade de verificar o efeito biológico dessas proteínas sobre proteinases de insetos,
microorganismos, bem como no tratamento de doenças, como por exemplo, câncer e HIV.
Adicionalmente, para tais estudos considera-se a concentração de inibidor capaz de promover a
redução em 50% da atividade enzimática (ICso).
Os resultados encontrados nos diferentes extratos de P. nitida divergem daqueles encontrados para
a espécie Derris trifoliata, em que a atividade inibitória contra a quimotripsina aumentou após
extração com sulfato de amônio à saturação de 0-75% (Bhattacharyya e Babu, 2009).
De fato, os inibidores vegetais apresentam variação quanto à especificidade inibitória, destacando-
a os inibidores tipo Kunitz, que são potentes inibidores da tripsina e pouco específicos para
quimotripsina (Macedo et aI., 2007). No que diz respeito aos estudos realizados com algumas
espécies de leguminosas pertencentes à flora amazônica, já se tem relato de inibidores de
quimotripsina e tripsina em extratos de sementes de Cassia brasselari, Cassia occidentalis, Dialium
guianense, Inga rubiginosa, Inga umbratica, Inga velutina e Mimosa guillandinae, enquanto para
Inga fagifolia e Cassia grandis a inibição foi específica contra a atividade da tripsina (Calderon et
aI., 2001).

4. Conclusão
Neste estudo foram detectados inibidores de tripsina bovina nas sementes de P. pendula, P.
discolor, P. multijuga e P. nitida, enquanto que inibidores de quimotripsina, com inibição acima de
50%, foram encontrados apenas nas sementes de P. nitida. Dentre os métodos de extração
protéica utilizados, o isolamento por meio de NaCl foi o que proporcionou maior rend imento e
atividade inibitória contra a tripsina para todas as espécies estudadas.
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