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Resumo 
A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma cultura importante para a região Nordeste 

do Brasil, onde, recentemente, tem sido utilizada para produção de biodiesel. O 

Nordeste detém 90% da produção brasileira de mamona, sendo o Ceará, o segundo 

maior produtor. No processo de extração de óleo das sementes de mamoneira para 

produção de biodiesel, o resíduo resultante, denominado de torta da mamona, representa 

um subproduto pouco utilizado. Apesar disso, essa torta é rica em proteínas e 

micronutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, atributo que a qualifica como um 

insumo que poderia ser utilizado como adubo orgânico, ou mesmo como ração animal, 

o que lhe agregaria valor comercial. Todavia, seu uso como alimento não tem sido 

possível por causa da presença de elementos tóxicos e alergênicos (Ricina, Ricinina, 

Complexos Alergênicos) na sua composição, a não ser que passasse por processamento 

para sua destoxificação.  Infelizmente, tecnologia economicamente viável para esse fim, 

em escala industrial, ainda é inexistente. Portanto, há necessidade de pesquisas que 

venham a agregar valor a esse subproduto abundante da cadeia produtiva do biodiesel. 

Assim, nesse contexto, o presente trabalho está inserido num projeto cujo objetivo 

maior é identificar, isolar, purificar e caracterizar novas moléculas bioativas da torta 

delipidada de sementes de mamoeira com potencial biotecnológico. Através de extração 

de proteínas solúveis com tampão Tris-HCl, 50 mM, pH 7,5, e fracionamento do extrato 

obtido com sulfato de amônio (50-75%), cromatografia de interação hidrofóbica em 

coluna Phenyl-Sepharose e cromatografia de troca iônica (DEAE-Sepharose) foi 

possível purificar uma albumina 2S, denominada Rc-2S-Alb, capaz de inibir tripsina. A 

Rc-2S-Alb apresentou massa molecular de, aproximadamente, 75,8 kDa, determinada 

por SDS-PAGE, mas,  em condições redutoras, apareceu como uma banda maior de 

15,8 kDa e outra menor com 10,5 kDa. Sua sequência NH2-terminal revelou haver 

similaridade (89%) com o precursor putativo da albumina 2S de R. communis já 

descrita, com a cadeia A da estrutura da RicC3 (89%), com a cadeia A da mabilin-1, 

ambas, também, de R. communis (89%), com a cadeia pequena de uma proteina “napin-

like”de Brassica napus (89%). Em todas essas proteínas similares, dois domínios, 

QEVQRKDLS e YLRQS, são altamente conservados. Comparação da estrutura 

primária gerada por ESI-Q-TOF MS/MS, a apartir de 17 peptídeos trípticos da Rc-2S-

Alb, mostrou similaridade de 43% com a Mabinlin-1 (pI/Mr  de 6,7 e 29.3 kDa) de R. 

communis.  Em relação à estrutura tridimensional da Rc-2S-Alb, ela apresentou 

similaridade com a de Ric C3 e Mabinlin-1. A Rc-2S-Alb foi incapaz de inibir a 

germinação de esporos dos fungos fitopatogênicos Fusarium oxysporum e Rizoctonia 

solani, mas foi capaz de promover a aglomeração dos mesmos. A Rc-2S-Alb também 

não foi capaz de inibir o crescimento micelial dos fungos Fusarium oxysporum, 

Fusarium solani, Rizoctonia solani e Collethotricum gloeosporioides. Por outro lado, a 

Rc-2S-Alb foi eficiente em inibir o crescimento de Pseudomonas aeruginosae, 

Klebsiella pneumoniae e Bacillus subtilis, todas as bactérias patogênicas a seres 

humanos, quando em baixas concentrações. Como conclusão, foi possível a purificação 

de uma nova albumina 2S da torta da mamona, capaz de inibir tripsina e com atividade 

antibacteriana importante. Assim, a Rc-2S-Alb deve ser explorada no sentido de 

verificar sua eficácia como um novo agente terapêutico alternativo no combate a 

bactérias resistentes aos produtos disponíveis, hoje, no mercado, o que, se confirmado, 

poderá contribuir para a melhoria da saúde humana.     

 

Palavras-chaves: Ricinus communis, albumina 2S, inibidor de tripsina, atividade 

antibacteriana, agregação de esporos 



 

Abstract 
Castor bean (Ricinus communis L.) is an important crop for the Northeast of Brazil, 

which recently has been used to produce biodiesel. Around 90% of the castor bean 

production in Brazil is concentrated at Northeast region and the state of Ceará is the 

second largest producer. During the oil extraction process from the castor bean seeds, a 

resulting residue, called castor cake, is underutilized. However, this byproduct is rich in 

protein and micronutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium, an attribute that 

qualifies it as a stuff that could be used as organic fertilizer or as animal feed, for 

example, bringing added value to it. Unfortunately, its use as food has not been possible 

because of the presence of toxic elements and allergens (ricin, ricinine, complex 

allergens) in its composition, unless it were previously submitted to a detoxification 

process. To date, the existing technologies to this end are not economically viable on an 

industrial scale. Therefore, studies to add value to this abundant byproduct generated in 

the castor bean biodiesel productive chain is of paramount importance. Thus, in this 

context, this study was performed to identify, isolate, purify and characterize new 

bioactive molecules of de-oiled castor cake with biotechnological potential. Through 

extraction of soluble proteins with 50 mM Tris-HCl pH 7.5, fractionation with 

ammonium sulfate (50-75%), following by hydrophobic interaction chromatography in 

Phenyl-Sepharose column and ion exchange chromatography (DEAE-Sepharose), a 

protein, named Rc-2S-Alb, able to inhibit trypsin was purified. Rc-2S-Alb has a 

molecular mass of approximately 75.8 kDa, as determined by SDS-PAGE, and under 

reducing conditions showed a large and a small protein band of 15.8 kDa and 10.5 kDa, 

respectively. Its NH2-terminal sequence showed similarity with the following proteins: 

putative 2S albumin precursor (89%), chain A of RicC3 (89%), and chain A of mabilin-

1 (89%), all from R. communis seeds; and with the short chain of a "napin-like" protein 

from Brassica napus (89%). In addition, these similar proteins have two highly 

conserved domains: QEVQRKDLS and YLRQS. Comparison of the partial primary 

structure of Rc-2S-Alb generated by the ESI-Q-TOF MS/MS analysis of 17 tryptic 

peptides, showed 43% similarity to Mabinlin-1 (pI/Mr 6.7 and 29.3 kDa) from R. 

communis. There were also high similarities among the three-dimensional structures of 

Rc-2S-Alb, RicC3 and Mabinlin-1. Rc-2S-Alb did not inhibit the spore germination of 

the phytopathogenic fungi Fusarium oxysporum and Rizoctonia solani, but promoted 

aggregation of their respective spores. Moreover, Rc-2S-Alb did not inhibit the mycelial 

growth of Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rizoctonia solani and Collethotricum 

gloeosporioides. Contrary, Rc-2S-Alb was effective in inhibiting the growth of the 

human pathogenic bacteria Pseudomonas aeruginosae, Klebsiella pneumoniae and 

Bacillus subtilis, at low concentrations. In conclusion, it was established a protocol to 

purify a new 2S albumin from castor bean cake, which inhibits trypsin and has 

important antibacterial activity. Thus, the Rc-2S-Alb should be further studied in order 

to verify its effectiveness as new alternative therapeutic agent against resistant bacteria 

to commercial antibiotics, which will contribute to improve the human health. 

 

Key words: Ricinus communis, 2S albumin, trypsin inhibitor, antibacterial activity, 

spore aggregation 
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1 Introdução 

 

1.1 Origem e importância econômica da mamona 

A mamona é a semente da mamoneira (Ricinus communis L.), também conhecida como 

carrapateira. Sua origem é africana e ela pertence à família Euphorbiaceae. Essa família possui, 

aproximadamente, 406 gêneros e 8910 espécies, incluindo ervas, subarbustos, árvores ou lianas, 

que podem ser monoicas ou dioicas, perenes ou não. Possuem tricomas simples, estrelados ou 

urticantes e, geralmente, produzem látex abundante, tendo estípulas caducas ou persistentes. As 

folhas são alternas, raramente opostas ou verticiladas, podem ser simples ou compostas, inteiras, 

fendidas, lobadas ou partidas. As flores geralmente são vistosa, verdes, amarelas, podendo 

apresentar manchas vináceas. São unissexuadas, actinomorfas, envolvidas por brácteas, com 

estames numerosos, livres ou unidos entre si, e anteras rimosas (LI PINGT’AO. et al. 1994; 

RODRIGUES, 2007). 

A mamoneira é uma oleaginosa de grande importância no Brasil e no Mundo. No Brasil, o 

clima tropical facilitou o seu crescimento e desenvolvimento permitindo sua disseminação por 

grande parte da extensão territorial brasileira. No Nordeste, a mamoneira é encontrada em grande 

abundância, e é nesta região que estão concentradas cerca de 90% da produção nacional. Nesse 

contexto, o estado do Ceará encontra-se em segundo lugar na produção de mamona, ficando atrás 

somente da Bahia (CHIERICE; CLARO NETO, 2001; AMORIM, 2005; SEVERINO; MILANI; 

BELTRÃO, 2006; CÂNDIDO et al., 2008; KHAN et al., 2008; NASCIMENTO et al., 2008;  

BRASIL, 2010; CANGEMI; SANTOS; CLARO-NETO 2010; GÓES 2010; RIBEIRO et al., 

2010;). O principal produto que é obtido a partir da mamoneira é o óleo, o qual é o principal 

insumo para fabricação do biodiesel, tendo também outras utilidades como na alimentação, 

química têxtil, papéis, plásticos entre outros (AMARAL, 2003; ALVES, 2004; NETO et al., 

2004; AMORIM, 2005; FREITAS; FREDO, 2005; COSTA et al., 2010b; COSTA; BELTRÃO, 

2010; MUTLU; MEIER, 2010). Além de todas as aplicações acima citadas para o óleo da 
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mamona, o mesmo também pode ser utilizado no controle de fitopatógenos (SOUZA-JÚNIOR et 

al., 2002; TAKANO et al.,2007).     

A ricinocultura apresenta-se como uma alternativa muito importante, tanto econômica como 

social, para o semi-árido nordestino, devido à sua capacidade de produzir bem em condições de 

baixa precipitação pluviométrica, por apresentar um ótimo mercado consumidor, ou seja, tudo 

que é produzido é consumido, e, também, pode ser cultivada em consórcio com outras culturas 

como, feijão, amendoim, milho, mandioca entre outras, tornando-se, assim, uma excelente 

escolha para a agricultura familiar da região (BELTRÃO et al., 2003; KHAN, et al., 2008; 

COSTA; BELTRÃO, 2010). 

1.2  Torta da mamona e potencialidades 

De acordo com Severino (2005), define-se como torta da mamona o resíduo resultante da 

extração do óleo das sementes da mamoneira. Trata-se de um produto rico em proteínas e 

nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, o que a qualifica como um excelente produto para 

ser utilizado como adubo orgânico quando comparado com outros materiais já utilizados para 

esse fim como, o esterco bovino, esterco misto e torta de algodão. O seu alto valor nutritivo 

qualifica a torta da mamona para ser utilizada na alimentação animal, mas devido à sua 

toxicidade e à inexistência de métodos em escala industrial para destoxificar a torta, a mesma 

não pode ser usada para essa finalidade. Além do uso como adubo e alimento animal, a torta da 

mamona pode ser usada como matéria prima para a produção de aminoácidos, plásticos 

(biodegradáveis), colas, inseticidas e outros produtos (COSTA et al., 2004) 

Segundo Malavolta et al., (1997), ao adicionar matéria orgânica no solo ocorrem 

mudanças nas suas características físicas, químicas e biológicas, pois melhora a estrutura do solo, 

confere maior capacidade de retenção de água e aeração, permitindo, assim, maior penetração e 

distribuição das raízes, uma vez que a matéria orgânica é a principal fonte de macro e 

micronutrientes, tão importantes para o desenvolvimento e produção das plantas. De acordo com 

Albuquerque (2006), a torta da mamona pode ser utilizada como base para a recuperação de 

solos que se encontrem em estado de degradação ou que estejam empobrecidos. Na literatura são 

encontrados muitos relatos da utilização da torta da mamona como adubo, favorecendo o 
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crescimento das plantas (AKHTAR; MAHMOOD, 1996; AKHTAR; MALIK, 2000; LIMA et 

al., 2010). De acordo com Lear (1959), citado por Souza (2008), a aplicação da torta de mamona 

em doses que variam de acordo com o tipo de cultura e solo, além de suprir as necessidades 

nutricionais das plantas, aumenta o pH do solo, eleva o conteúdo de carbono, promove atributos 

físicos do solo e, particularmente reduz a população de nematóides  (ALAM; TIYAGI, 1995;  

RITZINGER et al., 1998; MASHELA et al., 2002;  NAVARRO et al., 2002;  RITZINGER et 

al., 2004;  SEVERINO et al., 2004;  DUTRA et al., 2006;  GARDIANO, 2006;  MASHELA et 

al., 2007;  LIMA et al., 2008; CANGEMI; SANTOS; CLARO-NETO 2010; SEVERINO et al., 

2010), que são fitopatogênicos.   

Devido à torta da mamona ser rica em macro- e micronutrientes, ela poderia ser utilizada 

como ração animal, o que lhe agregaria valor comercial. Todavia, seu uso como alimento não 

tem sido possível por causa da presença de elementos tóxicos e alergênicos na sua composição, 

salvo após o processo de desintoxicação, mas a falta de tecnologia economicamente viável, em 

escala industrial, é inexistente (GONÇALVES et al., 2005; HOFFMAN et al., 2007).  

Por mais que a torta de mamona tenha elevado teor de proteínas, grande parte delas é 

representada pela ricina, uma potente toxina. Além disso, fazem parte de sua composição um 

conjunto de glicoproteínas chamadas de complexo alergênico CB-1A e a RCA (Ricinus 

communis Agglutinin), uma lectina potencialmente tóxica. Há, ainda, um composto não proteico, 

a Ricinina, que também confere toxicidade à torta de mamona.  

Apesar da presença dessas proteínas deletérias já bem descritas e conhecidas, Campos et 

al., (2010) mostraram haver centenas de outras proteínas, ainda inexploradas, presentes nas 

sementes da mamoneira. Essas proteínas podem ter atividades biológicas relevantes aplicáveis na 

agricultura e/ou saúde como já observado para proteínas purificadas de outras culturas vegetais.    
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1.3 – Proteínas de reserva de sementes 

As sementes não são somente órgãos de propagação e dispersão, mas, também, o principal 

tecido vegetal usado na alimentação pelo gênero humano, contendo milhares de proteínas 

diferentes (CLARK et al., 2000). Em sementes, o teor de proteínas pode variar de, 

aproximadamente, 10% a 40% do peso seco da semente. Todas as sementes contêm um ou mais 

grupos de proteínas em sua composição e estas se apresentam em elevadas concentrações. As 

proteínas de reserva vegetal, em geral, são encontradas nas sementes, nozes e amêndoas, grãos, e 

em algumas raízes e tubérculos (CÂNDIDO et al., 2011).  Esses órgãos são responsáveis pela 

síntese e armazenamento de proteínas, apresentando assim, um elevado conteúdo proteico. 

Proteínas de reserva apresentam-se como uma excelente fonte de aminoácidos e podem ser 

mobilizadas e utilizadas na manutenção, defesa e crescimento vegetal. 

As proteínas de reserva em sementes possuem importante papel metabólico e estrutural, 

servindo como fonte de armazenamento, que é utilizado durante a germinação das sementes 

(SHEWRY et al., 1995). Essas proteínas de armazenamento possuem várias propriedades em 

comum: 1) durante a germinação e em certos estágios de desenvolvimento da planta, elas são 

sintetizadas em altas concentrações em tecidos específicos; 2) estão localizadas nas sementes 

maduras em depósitos chamados de corpos proteicos (MÜNTZ, 1998; TAIZ & ZEIGER, 2009). 

As proteínas de reserva de sementes foram inicialmente classificadas de acordo com a sua 

forma de extração e respectiva solubilidade em água.  Proteínas solúveis em água e em solução 

salina com baixa concentração são classificadas como albuminas. Proteínas solúveis em solução 

salina com altas concentrações são chamadas de globulinas. As proteínas que são solúveis em 

solução contendo água/álcool são as chamadas prolaminas, e por fim, as proteínas solúveis em 

soluções ácidas e básicas são chamadas de glutelinas ácidas e básicas, respectivamente 

(OSBORNE, 1924; MÜNTZ, 1998; RODRIGUEZ-NOGALES et al., 2010). As principais 

proteínas de reserva de sementes incluem albuminas, globulinas e prolaminas (SHEWRY, et al., 

1995). 
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1.3.1  Albuminas 2S 

O termo albumina é dado a um grupo restrito de proteínas que são solúveis em água pura e 

que coagulam quando submetidas a altas temperaturas (OSBORNE, 1924). Posteriormente, a 

denominação albumina continuou sendo usada com um nome genérico para proteínas solúveis 

em água, até que um estudo realizado por Youle e Huang, em 1981, indicou a existência de um 

tipo discreto de proteínas de reserva chamadas de Albuminas 2S, definido com base no seu 

coeficiente de sedimentação (S20w), que é de, aproximadamente, 2.  Youle e Huang, 1981 

confirmaram que albuminas 2S são um grupo discreto de proteínas de reserva de sementes, 

entretanto, o estudo realizado por estes pesquisadores, não foi suficiente para estudar todas as 

albuminas 2S e suas relações. Posteriormente, comparações mais amplas mostraram que as 

albuminas 2S fazem parte de um grande grupo de proteínas denominado de superfamília das 

prolaminas (SHEWRY et al., 1995; PASTORELLO et al., 2001; BREITENEDER; RADAUER, 

2004; SHEWRY; MIILS, 2004; BREITENEDER; MILLS, 2005; RADAUER; BREITENEDER, 

2007). Que inclui além das albuminas 2S (MILLS; JENKINS, 2004), proteínas transportadoras 

de lipídeos não específicos (nsLTPs) (PASTORELLO; ROBINO, 2004;  BREITENEDER; 

MILLS, 2005), inibidores bifuncionais de α-amilase/proteases serínicas (JAMES et al., 1997) e 

prolaminas de cereais (SANDIFORD et al., 1997; HAUSER et al., 2007; GUPTA; GAUR; 

SALUNK, 2008).  

A existência da superfamília das prolaminas é proposta com base na presença de proteínas 

que possuem sequências altamente conservadas contendo de 6 a 8 resíduos de cisteínas formando 

entre três e quatro pontes dissulfeto (KREIS et al., 1985; HOFFMANN-SOMMERGRUBER, 

2000; HOFFMANN-SOMMERGRUBER; MILLS, 2009 ). Outra característica das proteínas que 

fazem parte dessa superfamília é o alto conteúdo de prolina e glutamina (SHEWRY et al., 2002). 

 

1.3.2  Ocorrência, Biossíntese, Características Estruturais. 

Albuminas 2S são proteínas que, em geral, apresentam massa molecular baixa, ricas em 

glutamina, arginina, asparagina e cisteína com propriedades físico-químicas semelhantes e 

agrupadas na superfamília das prolaminas. Elas estão amplamente presentes em sementes de 

mono- e dicotiledôneas (LI et al., 2001; PANTOJA-UCEDA et al., 2002; MORENO; 
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CLEMENTE, 2008; NASCIMENTO et al., 2011). Geralmente, esse grupo de proteína de reserva 

é codificado por uma família multigênica, tendo como consequência um alto polimorfismo. 

Durante a biossíntese passam por modificações pós-traducionais, sendo a proteólise a principal 

delas (CÂNDIDO et al., 2011). 

 As albuminas 2S típicas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso como 

polipeptídios de 18 a 24 kDa. Em seguida, são transportadas para dentro do lúmen do retículo 

endoplasmático rugoso onde ocorre a clivagem do peptídeo sinal na região N-terminal. A 

proteína assume sua estrutura tridimensional nativa quando ainda está no lúmen do retículo 

endoplasmático rugoso, momento em que os oito resíduos de cisteína conservados, presentes em 

todas as albuminas 2S, formam quatro pontes dissulfeto, duas intra-cadeia e duas inter-cadeia. 

Posteriormente, a proteína é transportada através de vesículas via complexo de Golgi para o 

vacúolo onde se junta a outras proteínas, formando os corpos proteicos (HARA-HISHIMURA et 

al., 1993; SCARAFONI et al., 2001). Glicosilações não são comuns nesse tipo de proteínas, mas 

Maciel et al., (2009) mostraram uma albumina 2S purificada de Jatropha curcas que apresenta 

padrões de glicosilação. Como já mencionado anteriormente, a principal modificação pós-

traducional que ocorre nas albuminas 2S é a proteólise, resultando em duas subunidades (forma 

heterodimérica), sendo uma subunidade pequena de 3-4 kDa, contendo os resíduos de cisteínas 1 

e 2, e uma subunidade grande, de 8-10 kDa, contendo os resíduos de cisteína de 3 a 8 (Figura 1) 

(MORENO; CLEMENTE, 2008). Em napinas de couve-nabiça (Brassica napus), o processo 

proteolítico geralmente ocorre na região C-terminal em resíduos de asparagina, e podem levar a 

perda de pequenos peptídeos, (D’HONDT et al., 1993; MILLS; SHEWRY, 2005; CLEMENTE; 

MORENO, 2008; CÂNDIDO et al., 2011). 
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 FIGURA 1- Representação esquemática mostrando a formação das pontes dissulfeto entre os 8 

resíduos de cisteína conservados na família das Albuminas 2S (Moreno & Clemente, 2008).  

A estrutura tridimensional conservada das albuminas 2S típicas inclui os resíduos de cisteína 

terceiro e quarto consecutivos na cadeia polipeptídica grande, e o primeiro e segundo na cadeia 

pequena. As pontes dissulfeto inter-cadeia são formadas pelos resíduos 1-5 e 2-3, enquanto que, 

as pontes dissulfeto intra-cadeia, são formadas pelos aminoácidos 4-7 e 6-8 (CLEMENTE; 

MORENO, 2008; ALLISON; MOLL; VAN GUNSTEREN, 2010). Variações têm sido bem 

relatadas quando se fala de uma “típica” estrutura de albumina 2S. É o caso da albumina 2S rica 

em metionina, denominada SFA8, do girassol (Helianthus annuus L.), cujo processamento pós-

traducional proteolítico esta limitado somente à clivagem do peptídeo sinal e da região “pro” 

proteica, sem haver clivagem proteolítica da cadeia polipeptídica única para gerar as subunidades 

grande e pequena, resultando numa variante constituída por apenas uma cadeia de 103 resíduos 

de aminoácidos, com 12.133 kDa, contendo 16 resíduos de metionina e 8 resíduos de cisteína 

(KORTT et al., 1991). Até o presente momento, somente duas albuminas 2S apresentaram uma 

única cadeia: à SFA8 (KORTT; CALDWELL, 1990), e a “2S J.curcas albumin”, purificada de 

pinhão-manso (Jatropha curcas) (MACIEL et al., 2009). Variações na formação das pontes 

dissulfeto na conglutina δ de Lupinus angustifolius já foram descritos, bem como uma cisteína 

adicional livre em albuminas 2S de ervilha (Pisum sativum) (HIGGINS et al., 1986).  

 Uma modificação pós-traducional característica de albuminas 2S é um pequeno corte na 

região C-terminal presente em ambas às subunidades, grande e pequena (CLEMENTE; 
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MORENO, 2008). Mudanças nas regiões C-terminal das albuminas 2S de várias espécies, tais 

como, castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa Humb. & Bompl) (MORENO et al., 2004), canola 

(Brassica napus L.) (MONSALVE et al., 1990; MONSALVE et al., 1991; MUREN et al., 1995; 

GEHRIG et al., 1996) mamoneira (Ricinus communis L.) (DA SILVA et al., 1996) e gergelim 

(Sesamum indicum L.) (Moreno et al., 2004) já foram descritas. Essa heterogeneidade entre as 

regiões C-terminal das albuminas 2S pode ser devido à presença de precursores diferentes, o que 

ocasiona sítios de clivagem diferentes durante o processo de maturação, ou a presença de 

carboxipeptidases diferentes (MORENO; CLEMENTE, 2008).  

 Apesar do esqueleto de cisteínas de albuminas 2S serem altamente conservados, existe 

uma baixa similaridade na sequência de aminoácidos, dentro e entre as albuminas 2S de 

diferentes espécies. NotreDame e colaboradores (2000) realizaram diversos alinhamentos da 

estrutura primária e produziram um dendograma com base na similaridade das sequências de 

proteínas da família da albuminas 2S. Os resultados mostraram que as regiões que abrangem os 

resíduos de cisteínas apresentaram maior similaridade de sequência de aminoácidos, enquanto 

que as regiões que apresentaram baixas similaridades foram à região C-terminal da subunidade 

pequena e a região N-terminal da subunidade grande. É encontrado também, alto polimorfismo 

na sequência de aminoácidos de albuminas 2S da mesma espécie, como no caso do gergelim (Ses 

i 1 and Ses i 2) ou na  mamoneira (RicC 1 e RicC 3) (MORENO; CLEMENTE, 2008).  

 Com relação à estrutura secundária, dados de dicroísmo circular (CD) demonstraram que 

albuminas 2S de várias espécies de plantas, incluindo Brassica napus (canola) (MUREN et. al., 

1996; SCHMIDT et al., 2004), Raphanus sativus L. (rabanete) (MONSALVE et al., 1994), 

Helianthus annuus L. (girassol) (PANDYA  et al., 2000; BURNETT et al., 2002; MURTAGH et 

al., 2003), Bertholletia excelsa Humb. & Bompl (castanheira-do-Pará (MURTAGH et al., 2003; 

MORENO et al., 2004), Arachis hypogaea L. (amendoim) (LEHMANN et al., 2003; LEHMAN 

et al., 2006), Glycine Max L (soja). (LIN et al., 2004), e Ricinus communis L. (mamoneira) 

(PANTOJA-UCEDA et al., 2003; NASCIMENTO et al., 2011) possuem entre 35-50% de sua 

estrutura secundária em forma de α-hélice.  

 Estudos de ressonância magnética nuclear permitiram uma melhor resolução da estrutura 

tridimensional em solução aquosa do precursor de albumina 2S de Brassica napus (rproBnIb), 

bem como a estrutura da albumina 2S da mamoneira (RicC 3) e da albumina 2S de girassol 
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(SFA8) (PANTOJA-UCEDA et al., 2003; PANTOJA-UCEDA et al., 2004). Estes estudos 

mostraram que todas as albuminas adotam uma compacta estrutura tridimensional comum, com 

cinco regiões em  α-hélice em diferentes domínios (hélices Ia, Ib, II, III e IV) e uma região C-

terminal em forma de “looping” à direita de uma estrutura em superhélice estabilizada por quatro 

pontes dissulfeto conservadas (Figura 2). Conectando as α-hélices III e IV está uma pequena 

região conhecida como “região hipervariável” conhecida por ser uma região das albuminas 2S 

que desencadeia respostas alergênicas (Figura 2) (PANTOJA-UCEDA et al., 2004; SHEWRY; 

MIILS, 2004 MORENO; CLEMENTE, 2008; CÂNDIDO et al., 2011).  

 A similaridade estrutural dentro da família das albuminas 2S é tão alta, que membros da 

superfamília das prolaminas são caracterizados pela presença da bem conservada sequência de 

oito resíduos de cisteína e pela estrutura tridimensional enriquecida em α-hélices (MURZIN et 

al., 1995). Devido à alta similaridade estrutural das albuminas 2S, estudos de modelagem de 

proteínas, usando a estrutura da albumina 2S de Ricinus communis como modelo, permitiram 

criar o modelo estrutural da albumina 2S da castanha-do-Pará e do amendoim (ALCOCER et al., 

2002; BARRE; BORGES; ROUGÉ, 2005). O padrão de oito resíduos de cisteína conservados 

em sequência específica parece ser um pré-requisito para a formação de um padrão estrutural 

com regiões helicoidais conservadas que formam uma rede de pontes dissulfeto, que são 

altamente necessárias para a manutenção da estrutura terciária (JOSE-ESTANYOL et al., 2004). 

 

1.3.3 Propriedades físico-químicas das albuminas 2S 

Albuminas 2S são proteínas que podem causar reações alérgicas mesmo quando ingeridas 

por via oral, sugerindo que essas proteínas podem resistir a condições adversas, como áquelas 

encontradas no trato gastrointestinal, ou seja, condições extremamente ácidas, desnaturação por 

efeito de surfactantes e atividade proteolítica de proteínas digestivas. Sob condições ácidas, 

albuminas 2S de castanha-do-Pará (KOPPELMAN et al.,  2005), girassol (GONZALEZ-PEREZ 

et al., 2005), soja (LIN et al., 2004) e gergelim (MORENO, et al., 2005) são estáveis e retém a 

sua estrutura tridimensional. Estudos simulando o fluido do trato gastrointestinal demonstraram 

que as albuminas 2S são altamente resistentes à digestão por pepsina (SUHR et al., 2004; 

Moreno et al., 2005). Sem e colaboradores (2002) mostraram que as pontes dissulfeto em Ara h2 

contribuem, significativamente, para que a estrutura tridimensional seja estabilizada. Mas, na 
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presença de um forte agente redutor (DTT), as pontes dissulfeto são desfeitas levando à rápida 

degradação por enzimas digestivas.  Lehmann e colaboradores (2003) mostraram que as 

albuminas 2S de amendoim (ara h2 e ara h6), possuem estruturas que são altamente resistentes à 

digestão por tripsina e quimotripsina. Esses resultados indicam que o esqueleto de oito cisteínas 

altamente conservado entre as albuminas 2S e, particularmente, as pontes dissulfeto intra-cadeia 

que são formadas na subunidade grande, desempenham papel crítico na manutenção a estrutura 

tridimensional da proteína, mesmo depois de extensiva proteólise.  

Além de sua contribuição para a resistência à proteólise, as pontes dissulfeto das 

albuminas 2S desempenham, também, importante papel na estabilização da estrutura 

tridimensional dessas proteínas quando submetidas à alta temperatura, através da redução da 

entropia conformacional no estado desnaturado (MILLS et al., 1999; FANG et al., 2010). Assim, 

o número e a distribuição das pontes dissulfeto parece ser o principal contribuinte para a sua 

resistência, como acontece com outras proteínas ricas em enxofre como anti-carcinogênico 

inibidor de protease serínica da família Bowman-Birk (CLEMENTE et al., 2006; CLEMENTE 

et al., 2008). Interações eletrostáticas provenientes da presença de pontes dissulfeto parecem 

desempenhar, também, importante papel estabilizado a estrutura tridimensional das albuminas 

2S. 

Medições de dicroísmo circular (CD) mostraram que as albuminas 2S mantiveram a sua 

estrutura secundária mesmo quando submetidas a altas temperaturas (~85 – 95 °C), ocorrendo 

somente perda parcial e reversível das estruturas em α-hélice (MORENO et al.,2005). O espectro 

de CD indicou que a estrutura terciária das albuminas 2S pode ser bastante resistente a 

temperaturas próximas de 100 °C (JYOTHI et al., 2007). Algumas são mais termoestáveis 

quando estão em soluções com pH neutro do que quando estão em solução com pH ácido.  

1.3.4  Importância biológica das albuminas 2S 

A função biológica mais importante das albuminas 2S é, indiscutivelmente, de 

armazenamento, sendo utilizada como fonte de carbono, nitrogênio e enxofre durante a fase de 

germinação e o crescimento até o estágio de plântulas (MILLS; SHEWRY, 2004). As albuminas 

2S, também, desempenham importante papel na regulação da germinação das sementes, como já 

foi descrito para albumina 2S de Raphanus sativus (rabanete) (NEUMANN et al., 1996; 
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POLYA; CHANDRA; CONDMON, 1993). Outras atividades biológicas já foram descritas para 

albuminas 2S. Terras et al., (1992) mostraram que uma albumina 2S de sementes de Raphanus 

sativus inibia o crescimento de um fungo fitopatogênico de plantas, Fusarium  culmorum. Terras 

et al., (1993)  mostraram, também, que albuminas 2S de trigo e cevada apresentaram atividade 

contra bactérias gram-positivas, sugerindo mais um importante papel para as albuminas 2S, 

como moléculas com atividade antimicrobiana. Essa atividade antimicrobiana parece exercer um 

efeito sobre a membrana, causando perda dos componentes celulares.  Interessantemente, outras 

albuminas 2S, tais como as napinas de Brassica napus e “napin-like” albuminas purificadas de 

couve-flor (Brassica oleracea L.), mostarda dos campos (Brassica hirta Moench) e mostarda 

preta (Brassica nigra Kock) são inibitórias de proteases serínicas (subtilisina e α-quimotripsina), 

consistindo, também, como proteinas de defesa contra fitopatógenos (SVENDSEN et al., 1989; 

SVENDSEn et al.1994; GENOV et al.,  1997). 
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FIGURA 2 – Representação esquemática em fitas da estrutura tridimensional da Albumina 2S recombinante de mamona 

RicC3 (PDB entry: 1PSY) (Pantoja-Uceda et al., 2003). 
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1.3.5 Alergenicidade das albuminas 2S 

As albuminas 2S se constituem no principal grupo de alérgenos de sementes. Estudos 

anteriores mostraram respostas alergênicas em de sementes de ervilhas (MALLEY et al., 1975), 

sementes de algodão (YOULE et al., 1979),  e mamona (SHARIEF; LI, 1982). Vários estudos 

sugerem que as albuminas 2S constituem uma família de proteínas intrinsicamente alergênicas 

(TEUBER et al., 1988; MONSALVE et al., 2001;  BREITENEDER; RADAUER, 2004; 

RADAUER; BREITENEDER, 2007;  AHN; CHENG, 2009;  SCHMIDT et al., 2010; 

NASCIMENTO et al., 2011). 

 As albuminas 2S com propriedades alergênicas mais estudadas foram Sin a 1 de mostarda 

amarela (Sinapis Alba L.) (MENÉNDEZ-ARIAS et al., 1988; MENÉNDEZ-ARIAS et al., 1990) 

e Bra j 1 de mostarda oriental (Brassica juncea L.) (MONSALVE et al., 1993; MONSALVE et 

al., 2001).  Alérgenos da mostarda provocam reações bem conhecidas como, fortes reações 

atópicas (dermatite atópica) e, algumas vezes, choque anafilático, o qual requer assistência 

médica urgente (MONSALVE et al., 2001).  Muitos alérgenos responsáveis por reações foram 

isolados e caracterizados. Estes alérgenos possuem regiões específicas, “regiões hipervariavéis”, 

que agem como epítopos que reconhecidos por anticorpos monoclonais de linfócitos B 

desencadeando as respostas alergênicas (MENÉNDEZ-ARIAS et al., 1990; MORENO; 

CLEMENTE, 2008).  

A primeira estrutura tridimensional desvendada de albuminas 2S (Rico et al., 1996) 

revelou que essas proteínas possuem similaridades estruturais com outras proteínas como, a 

proteína hidrofóbica da soja (HPS) (BAUD et al., 1993; LIN et al., 2006) e com proteínas 

transportadoras de lipídeos não específicas (LTPs) (GINCEL et al.,1994; SHIN et al.,1995) .  As 

mesmas características estruturais estão também presentes em inibidores bifuncionais (inibidor 

de α-amilase/tripsina) (BEHNKE  et al., 1998;  MANDAL et al., 2002), todos esses três grupos 

de proteínas vegetais compõem uma classe de proteínas chamadas “all-alpha”. Elas são descritas 

como proteínas ricas em pontes dissulfeto, com quatro α-hélices, folhas β e uma superhélice 

direcionada para a direita. Essa similaridade estrutural é encontrada em todos os componentes 

desse grupo que apresentam propriedades alergênicas. Características estruturais importantes das 

albuminas 2S em relação à sua alergenicidade pode ser resultado da compactação de sua 

estrutura devido ao arranjo das pontes dissulfeto, o que confere alta estabilidade térmica, 
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protegendo contra desnaturação e digestão por enzimas proteolíticas, favorecendo as 

propriedades alergênicas das albuminas 2S. 

1.4 Aplicações biotecnológicas das albuminas 2S 

Recentemente, numerosos estudos foram realizados na busca por novos agentes 

antimicrobianos de plantas (PELEGRINI et al., 2011). Proteínas ou peptídeos antimicrobianos 

(PPAs) constituem uma heterogênea classe de proteínas de massa molecular baixa, que são 

reconhecidas como importantes componentes da defesa inata de ambos os animais e plantas 

(GARCIA-OLMEDO et al.,1998; LEHRER ; GANZ, 1999; TALAS-OGRAS et al.,2005). 

Plantas produzem uma gama de proteínas em diferentes tecidos para se defender do ataque de 

microrganismos patogênicos. Várias dessas classes, com atividade antibacteriana e antifúngica, 

já foram bem descritas (KUMARASAMY et al., 2002). Algumas dessas proteínas são 

classificadas como, tioninas, proteínas transportadoras de lipídeos, defensinas vegetais, 

quitinases, albuminas 2S, e proteínas inativadoras de ribossomos (BROEKAERT et al., 1997; 

CAMMUE et al., 1995). Essas proteínas já foram isoladas de raízes, sementes, flores, caules e 

folhas e todos mostraram atividade contra fitopatógenos, como também contra bactérias 

patogênicas a seres humanos (TERRAS et al., 1995; SELITRENNIKOFF, 2001; PELEGRINI; 

FRANCO, 2005; MONTESINOS, 2007) .  

Ao longo dos anos, proteínas e peptídeos bacterianos tem recebido maior atenção pelo fato 

de poderem ser usadas como ferramenta para o desenvolvimento de novas técnicas de controle 

de perdas na agricultura causadas por doenças e pragas, bem como para a produção de novos 

antibióticos para o tratamento de diversas infecções humanas (TAM et al., 1999; PELEGRINI et 

al., 2008). Dado o incidente aumento de bactérias de importância médica resistentes aos 

antibióticos disponíveis, tem sido constante a necessidade de novos e efetivos agentes 

terapêuticos (MONROE; POLK, 2000; BHAVNANI; BALLOW, 2000).  

A eficiência das PPAs depende de diversas características da proteína ou do peptídeo, 

incluindo massa molecular, sequência de aminoácidos, carga, conformação, estruturas secundária 

e terciária, presença ou ausência de pontes de dissulfeto e hidrofobicidade (AALBERSE, 2000; 

JEAN-FRANCOIS et al., 2008). PPAs são proteínas pequenas, estruturalmente diversas, 

catiônicas que possuem a capacidade de destruir a membrana celular de microrganismos. 



35 

 

(BREITENEDER & RADAUER, 2004; JEAN-FRANCOIS et al., 2008; AGIZZIO et al., 2003; 

KOVALSKAYA; ZHAO; HAMMOND, 2011). Algumas PPAs podem, também, ter relevância 

quanto à defesa de plantas, como no caso das albuminas 2S de sementes de rabanete, que 

mostraram ter atividade inibitória contra fungo e bactéria, quando em sinergismo com uma 

osmotina de trigo, causando permeabilização da membrana plasmática desses fitopatógenos 

(AGIZZIO et al., 2003). Ngai & Ng (2004), avaliaram extratos de couve (Brassica chinensis), 

com uma “napin-like” albumina, que mostrou atividade contra bactérias gram-positivas, como 

Pseudomonas aeruginosa¸ que é responsável por casos de infecção respiratória. Mostrou, 

também, inibição contra Bacillus subtilis e Bacillus cereus, que são responsáveis por casos de 

infecção alimentar, além de apresentar atividade inibitória de tripsina. As albuminas 2S de 

gergelim mostraram forte atividade inibitória contra Klebisiella sp., uma bactéria gram-negativa, 

causadora de pneumonia, infeção urinária, dentre outros pequenos casos de infecção hospitalar 

(COSTA et al., 2007; MARIA-NETO et al., 2011). Uma albumina 2S (napins), de B. napus 

apresentou significativa atividade antimicótica e antibacteriana, e mostrou interagir, fortemente, 

com a bicamada lipídica da membrana celular (BARCISZEWSKI; SZYMANSKI; HAERTLE, 

2000). Devido essas atividades biológicas mostradas pelas albuminas 2S, existe a grande 

possibilidade de seu emprego como antibióticos.  

Outras proteínas de reserva semelhantes às albuminas 2S, também têm se mostrado de grande 

importância quanto à inibição não somente de bactéria patogênicas a seres humanos, mas, 

também, à inibição de fungos que são fitopatogênicos e que, todos os anos, causam prejuízos de 

milhares de dólares na agricultura, destruindo plantações. A atividade antifúngica de proteínas de 

reserva de Passiflora sp. tem sido intensamente estudada e tem mostrado bons resultados quanto 

à inibição de fungos. Agizzio e colaboradores (2003) estudaram proteínas “albumina 2S-like” em 

várias espécies do gênero Passiflora, que mostraram atividade contra vários fungos 

fitopatogênicos de importância na agricultura como, Fusarium oxysporum, Colletotrichum 

musae, e Colletotrichum lindemuthianum, e contra a levedura Sacharomyces cerevisiae. Além de 

inibir o crescimento desses fungos, essas proteínas foram capazes de induzir modificações 

morfológicas nas suas hifas. Ribeiro et al. (2010) analisaram uma albumina 2S de Passiflora 

alata, que apresentou alta atividade inibitória ao fungo Colletotrichum gloeosporioides, também 
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de grande importância econômica, por ser causdor da doença antracnose. Entretanto, essa mesma 

albumina 2S não apresentou atividade contra bactérias.  

Interessantemente, Yang et al. (2007), estudando proteínas extraídas das sementes de cordão-

de-São-Francisco (Leonurus japonicus Houtt.; syn L. heterophyllus Sweet), uma planta 

medicinal usada por anos pela medicina popular chinesa para curar diversas doenças, isolaram 

um peptídeo de 7,8 kDa (LJAMP1), tendo sequência de aminoácidos com alta similaridade com 

as proteínas napinas, que fazem parte da família das albuminas 2S. Esse peptídeo mostrou alta 

atividade inibitória contras os fungos Alternaria alternata, Cercospora personata e Aspergillus 

niger, todos causadores de doenças em plantas. Nesse mesmo estudo, o LJAMP1 foi 

superexpresso em plantas de tabaco, que apresentaram alta eficiência contra o fungo A. alternata, 

e contra a bactéria Ralstonia solanacearum, mostrando que o peptídeo LJAMP, pode ser 

utilizado para a produção de plantas transgênicas resistentes a esses patógenos. Além disso, um 

peptídeo extraído de sementes de pimenta (Capsicum annuum L.), cuja sequência apresentou 

similaridades com as sequências de proteínas da classe das albuminas 2S mostrou inibir, com 

alta eficiência, o crescimento da levedura Candida albicans (RIBEIRO et al., 2007), fungo 

patogênico a humanos, causador de infecção oral e vaginal, bem como, também, apresentou 

atividade inibitória contra Candida parapsilosis, Candida tropicalis e Candida guilliermondii, 

leveduras oportunistas, responsáveis por causar doenças em pessoas imunocomprometidos 

(RIBEIRO et al., 2007).  

 

1.5 Hipótese/Justificativa 

Como descrito, a mamoneira (R. communis) destaca-se como uma cultura relevante devido à 

importância do seu óleo para a produção do biodiesel, tendo como subproduto sua torta, sendo 

fonte rica em proteínas, particularmente, proteínas de armazenamento. Com base em dados da 

literatura, mostrando que proteínas de reserva de sementes, incluindo, albuminas 2S, 

desempenham diversas aplicações na agricultura e saúde, reitera-se, aqui, que a identificação, o 

isolamento, purificação e elucidação dos mecanismos de ação de novos proteínas/peptídeos 

ativos contra fungos, bactérias e leveduras que atacam plantas e humanos se revestem de grande 

importância, particularmente porque, no primeiro caso, possibilitaria o uso de insumos não 

danosos ao ambiente para o tratamento preventivo e/ou modificação genética das plantas, 
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tornando-as mais aptas a se defenderem de doenças e ou/pragas, e, no segundo caso, ofereceria 

alternativas de tratamento de doenças humanas com produtos naturais. 

A torta da mamoneira é uma fonte rica em proteínas e, portanto, pode representar um 

repositório de proteínas bioativas que poderão vir a ter aplicações relevantes na agricultura, 

indústria e medicina. Nesse contexto, várias perguntas serviram como ponto de partida para 

realização desse trabalho: 

(1) Existem e quais são as proteínas ainda inexploradas presentes na torta das sementes de 

mamoneira que podem ser usadas como insumos na agricultura e saúde? 

(2) Que organismos patogênicos têm seu desenvolvimento afetado por essas proteínas? 

(3) Poderiam essas proteínas ser utilizadas no controle de doenças vegetais e humanas? 

.  
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2.-.OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

 Identificar, isolar, purificar e caracterizar uma nova proteína bioativa da torta 

delipidada de sementes de mamoneira (R. communis) com potencial 

biotecnológico. 

 

2.2. Específicos 

 Identificar e purificar proteína de sementes de mamoneira, através de medidas de 

atividade enzimáticas e/ou sua inibição. 

 

 Determinar a massa molecular, número de subunidades constituintes, sequência 

NH2-terminal dessa nova molécula bioativa da torta delipidada de sementes de 

mamoneira. 

 

 Avaliar a atividade dessa proteína antes inexplorada contra fungos fitopatogênicos 

e bactérias patogênicas as seres humanos. 
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3 – MATERIAS  

 

3.1 Material Biológico 

 Torta da mamona 

  A torta da mamona foi fornecida pela OLVEQ Indústria e Comércio de Óleos 

Vegetais LTDA. Quixadá, Ceará, Brasil. 

 Fungos fitopatogênicos 

  Os fungos fitopatogênicos Rizoctonia Solani, Fusarium oxysporum, Fusarium 

solani e Colletotrichum gloeosporioides foram obtidos no Laboratório de Toxinas Vegetais do 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará, Brasil.  

 Bactérias patogênicas 

  As bactérias patogênicas a seres humanos Bacillus subtilis, Klebsiella 

pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa foram obtidas no Laboratório de Toxinas Vegetais do 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará, Brasil.  

3.2 – Reagentes químicos 

 Acrilamida, N,N´-metileno bisacrilamida, ditiotreitol (DTT), marcadores moleculares, 

matrizes cromatográficas (GE Healthcare), ácido etilenodiamotetraacético (EDTA) (PlusOne), 

azocaseína, azul de bromofenol, ácido trifluoroacético (TCA), albumina sérica bovina (BSA), 

dimetilsulfóxide (DMSO), galactose p-dimetilaminocianamaldeído (DMACA), nitrato de prata, 

papaína, N,N,N,N-tetrametiletilenodiamo (TEMED), tris (hidroximetil) aminometano, β-

glucuronidase (obtida de Helix pomatia), laminaria (oriunda da Laminaria digitata), Nα-Benzoil-

L-arginine 4-nitroanilide hidrocloreto (L-BApNA), N-benzoil-DL-arginina-2-naftilamida 

(BANA), 4-dimetilaminobenzaldeído (DAB) (sigma), Tripsina para espectrometria de massas 

(Promega, V5111),  dodecil sulfato de sódio (SDS) (Vetec), persulfato de amônio (USB), 
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tiossulfato de sódio (Vetec). Todos os demais reagentes utilizados foram de grau analítico e 

obtidos comercialmente.  

4. MÉTODOS 

 

4.1 Preparação da torta da mamona 

4.1.1 Obtenção do farelo da torta da mamona 

 O farelo da torta da mamona foi obtido através de moagem em moinho elétrico no 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, Brasil. 

4.1.2 Delipidação do farelo da torta da mamona 

 O farelo da torta da mamona foi colocado em contato com éter de petróleo (solvente 

orgânico, composto basicamente de pentano e hexano, obtido através da destilação simples do 

petróleo.) na proporção de 1:5 (m/v). As trocas do éter de petróleo foram feitas até que o éter 

permanecesse transparente. Terminadas a trocas, a torta foi colocada em capela para evaporação 

do solvente e completa secagem da torta. Em seguida, a torta delipidada foi armazenada a -20 °C 

até uso. 

4.2 Purificação da Albumina 2S (Rc-2S-Alb) 

 Para obtenção das proteínas totais solúveis, o farelo da torta da mamona foi macerado em 

tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7.5, na proporção de 1:10 (m/v), por 30 minutos, sob banho de 

gelo, com o auxílio de gral e pistilo. Posteriormente a esse processo, o extrato foi filtrado em 

pano de trama fina e centrifugado a 12.000 x g por 20 minutos, a 4 °C (Sorvall RC 5B plus). O 

precipitado foi descartado e o sobrenadante dialisado contra o mesmo tampão de extração 

durante 48 h, com trocas a cada 12 h, a 4 °C, e, novamente, centrifugado nas mesmas condições 

acima (Figura 3). O sobrenadante desta última centrifugação foi chamado de Extrato Total. O 

extrato total da torta da mamona foi fracionado em quatro faixas de saturação com sulfato de 
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amônio: 0-25%, 25-50%, 50-75% e 75-100%. Após cada etapa de precipitação, as frações foram 

deixadas em repouso em geladeira, a 4 °C, por um período de, aproximadamente, 12 horas.  

Após esse tempo, as suspensões foram centrifugadas (12.000 x g, 30 min, 4 °C) para recuperar as 

proteínas precipitadas. Os precipitados resultantes de cada faixa de concentração de sulfato de 

amônio foram ressuspendidos no mesmo tampão de extração e denominados de F025%, 

F2550%, F5075% e F 75100% (Figura 3). As proteínas provenientes da F5075% foram 

dialisadas por 36 h com trocas a cada 6 h contra tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5 contendo 1,5 

M de sulfato de amônio.  Em seguida, a F5075% foi centrifugada a 12000 g, 4 °C, 20 minutos, e  

o sobrenadante aplicado em coluna (7,5 x 2,2 cm) de interação hidrofóbica (PhenylSepharose CL 

4B, GE Healthcare), previamente equilibrada com tampão Tris acima. A F5075% foi mantida em 

contato com a coluna durante 30 minutos. As proteínas foram eluídas através de gradiente 

descrente (1,5-0,2 M) de sulfato de amônio adicionado ao tampão Tris. A remoção do material 

não retido (pico-I) foi feito com 450 mL do tampão de equilíbrio. O pico-II foi eluído com 340 

mL do tampão Tris-HCl, 0,05 M, pH 7,5, contendo 1M de sulfato de amônio. O pico-III foi 

eluído com 170 mL do tampão Tris-HCl, 0,05 M, pH 7,5, contendo 0,6 M de sulfato de amônio. 

O pico-IV foi eluído com 98 mL do tampão Tris-HCl, 0,05 M, pH 7,5, contendo 0,4 de sulfato de 

amônio. O pico-V foi eluído com 150 mL do tampão Tris-HCl, 0,05 M, pH 7,5, contendo 0,2 de 

sulfato de amônio. O processo cromatográfico foi inteiramente monitorado através de leituras 

das absorbâncias no comprimento de onda de 280 nm (ULTROSPEC III, Pharmacia LKB). 

Terminada a cromatografia, os picos foram reunidos e dialisados contra água destilada para 

retirada do sulfato de amônio. Após determinação da atividade inibitória de tripsina, o pico-II, 

que apresentou maior atividade inibitória de tripsina, foi denominado de PR-1 M, e em seguida 

foi liofilizado.  Em seguida, o PR-1 M (1 mg) foi ressuspendido em 1.0 mL de tampão Tris-HCl 

0,05 M, pH 8, centrifugado (12000, 4 °C, 10 min)  e aplicado em coluna semi-analitica de troca 

iônica [DEAE- Sepharose Fast Flow (Hitrap), GE Healthcare] previamente equilibrada com 

tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 8.0, acoplada ao sistema de cromatografia ÄKTAprime (GE 

Healthcare). Os picos I e II, não adsorvidos à matriz, foram eluídos com o tampão de equilíbrio 

da coluna. As proteínas adsorvidas foram eluídas com concentrações crescentes de NaCl 

acrescido ao tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 8:  Pico-III, eluído com 0,02 M de NaCl; pico–IV, 

0,05 M de NaCl; pico-V, 0,36 M de NaCl;  e pico-VI, 1 M de NaCl. Toda a cromatografia foi 
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acompanhada através da leitura a 280 nm no próprio leitor UV integrado ao sistema ÄKTAprime 

(GE Healthcare) (Figura 3). Os picos obtidos foram reunidos e dialisados contra água ultra pura 

para a remoção do NaCl, liofilizados e, quando necessário, ressuspendidos em água ultra pura 

para determinação da atividade inibitória de tripsina e eletroforese. 
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FIGURA 3 – Esquema geral mostrando todos os passos de purificação da proteína Rc-2S-Alb de Ricinus communis. 
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4.3 – Dosagem de proteínas 

 A dosagem de proteínas foi feita de acordo com a metodologia descrita por Bradford 

(1976). 2,5 mL do reagente de Bradford foram adicionados a alíquotas de 0,1 mL do extrato total 

ou frações proteicas, sendo homogeneizadas em vórtex e colocadas em repouso. Após 10 

minutos, as leituras de absorbâncias foram medidas em 595 nm em espectrofotômetro (Novaspec 

III da Pharmacia). Os teores de proteinas foram calculados com base numa curva padrão 

construída com concentrações conhecidas (5-50 mgP/mL) de albumina sérica bovina (BSA) e os 

resultados expressos em miligrama de proteínas por mililitro (mgP/ mL).  

4.4 Atividades enzimáticas 

4.4.1 Determinação de atividade quitinásica 

 A atividade quitinolítica foi determinada segundo metodologia descrita por Boller et al. 

(1992), na qual há liberação de N-acetil-D-glucosamina (NAG) causada pela ação hidrolítica da 

quitinase sobre a quitina coloidal é mensurada. Alíquotas de 0,25 mL do extrato total e das 

frações proteicas obtidas após fracionamento com sulfato de amônio foram  incubadas com 0,15 

mL  da quitina coloidal, durante 1 hora, a 37 °C.  A reação enzimática foi interrompida 

incubando as amostras em água fervente, por 5 minutos. No controle da reação (branco), a 

quitina coloidal foi adicionada somente depois da fervura da amostra testada. Posteriormente, a 

mistura reacional foi centrifugada a 12.000 x g por 15 min, a 4 °C, em centrífuga Ependorff MSE 

micro centaur. A seguir, 0,3 mL do sobrenadante foi coletado, sendo a ele adicionado 0,01 mL 

da enzima glucuronidase (1,32 unidades/mL), e, novamente, incubado a 37 °C por 1 hora. A 

reação da glucuronidase foi interrompida colocando as amostras ensaiadas em banho-maria, à 

temperatura de 98 °C, por 10 minutos. Posteriormente, 0,19 mL de tampão acetato de sódio 0,05 

M, pH 5,2, e 0,1 mL de tetraborato de sódio 0,6 M foram adicionados à  mistura reacional, que 

foi fervida por 5 minutos. Então, a mistura reacional foi resfriada em banho de gelo e 1,0 mL da 

solução de p-dimetilaminobenzaldeido 10% (DMAB), em ácido acético, foi adicionado, sendo a 

mistura incubada em banho-maria, a 37 °C, durante 20 minutos. As absorbâncias foram lidas em 

comprimento de onda de 585 nm e as concentrações calculadas a partir de uma curva padrão 
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construída com concentrações conhecidas de NAG 1 mM (REISSIG; SROMENGER; LELOIR, 

1955). A atividade quitinásica foi expressa em nanokatal por miligrama de proteína 

(nkatGlu/mgP),  sendo1,0 nkat equivalente a 1,0 nanomol de NAG liberado por segundo, nas 

condições do ensaio. 

4.4.2 – Determinação da atividade β-1,3 glucanasásica 

 A atividade β-1,3-glucanásica foi determinada segundo o método colorimétrico descrito 

por Boller (1992) e medida em função da velocidade de degradação da laminarina (substrato) e 

formação de glucose. A solução de laminarina (2,0 mg/mL) foi dissolvida em água ultra pura, 

aquecida a 60 °C, por 10 minutos e, em seguida, dialisada exaustivamente contra água ultra pura 

para remoção de glucose livre. No ensaio, realizado em triplicata, alíquotas de 0,05 mL de 

extrato total e frações obtidas por precipitação com sulfato de amônio foram incubados com 0,05 

mL de tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2 e 0,9 mL de laminarina, por 30 minutos a 50 °C. 

Em seguida, 1,0 mL da solução “D” (solução preparada no momento do ensaio a partir da 

mistura da solução “A” mais solução “B” (25:1, v/v)) foi adicionado, e a mistura foi fervida em 

banho-maria por 20 minutos. Após resfriamento em água corrente por 5 minutos, 1,0 mL da 

solução “C” foi acrescida e, logo em seguida, os tubos foram agitados vigorosamente em vórtex, 

para remoção total dos gases. As leituras foram realizadas em comprimento de onda de 520 nm e 

a quantidade de glucose liberada foi mensurada a partir de uma curva padrão construída usando 

concentrações conhecidas de D-glucose, variando de 3 a 30 µg/mL. A atividade β-1,3-

glucanásica foi expressa em nanokatal (nkat), sendo 1 nanokatal equivalente a 1 nanomol de 

glucose liberada por mL por segundo. 

4.4.3 – Determinação da atividade inibitória de papaína 

 A metodologia descrita por ABE et al., (1992) foi empregada na determinação da 

atividade de inibidores de proteases cisteínicas. Papaína (2x cristalizada Sigma) dissolvida em 

água (concentração de 1 mgP/mL) e diluída 50x em tampão fosfato de sódio 0,25 M, pH 6,0 foi 

utilizada como protease cisteínica padrão. N-benzoil-DL-arginina-2-naftilamida (BANA) foi 

utilizado como substrato da protease. Alíquotas das amostras contendo os inibidores foram 

incubadas com 40 µL de solução ativadora (DTT 0,002 M e EDTA 0,001 M em tampão fosfato 
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de sódio 0,25 M, pH 6,0) e papaína. O volume de papaína utilizado em cada ensaio foi 

estabelecido com base em curvas-padrão previamente realizadas por meio da incubação da 

papaína, em concentrações crescentes, com o substrato BANA, na ausência de qualquer inibidor. 

A incubação das amostras contendo os inibidores com papaína foi realizada a 37 ºC por período 

de 10 minutos em banho-maria. Em seguida, 0,2 mL de BANA 0,001 M foram adicionados. 

 Após 20 minutos de interação, também a 37 ºC, a reação foi parada pela adição de uma 

solução de HCl 2% em álcool etílico concentrado. O composto 4-dimetilaminocinamaldeído 

(DMACA) foi adicionado ao meio reacional para desenvolvimento da cor. Após 30 minutos, a 

absorbância foi monitorada a 540 nm em espectrofotômetro (Novaspec III, Pharmacia). Para as 

amostras em branco, a mistura reacional continha tanto a papaína como a amostra a ser testada, 

mas a reação foi parada antes da adição do substrato. Uma unidade de atividade inibitória de 

papaína (UI) foi definida como a quantidade de inibidor que diminui a atividade da papaína 

(controle) em 0,01 da absorbância a 540 nm e a atividade residual (% inibição da papaína) 

determinada usando a seguinte fórmula descrita por Andrade (2008). A atividade inibitória foi 

expressa como atividade específica (UI/mgP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% INIBIÇÃO = (T-T*)X100/T 

Onde: T= enzima sem inibidor 

           T*=enzima com inibidor 
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4.4.4 – Determinação da atividade inibitória de tripsina 

 A atividade inibitória de tripsina das amostras foi determinada utilizando a metodologia 

descrita por ERLANGER; KOLOWSKY; COHEN, 1961. Alíquotas de 10 µl da solução de 

tripsina bovina (0,3 mg/mL de tampão tris-HCl, 50 mM, 7,5, contendo CaCl2 20 mM) foi pré-

incubada com 390 µl de tampão Tris-HCl 50 mM pH 7,5, contendo CaCl2 20 mM 100 µl do 

inibidor, por 10 minutos, a 37 °C. Após esse período, a reação foi iniciada adicionando-se 250 µl 

de solução de substrato (BApNA (Nα-Benzoil-L-arginine 4-nitroanilide hidrocloreto) 1,25 mM, 

que primeiramente é dissolvido em DMSO, e o volume final é completado com o tampão). A 

reação ocorreu por 15 minutos nas mesmas condições de incubação e, em seguida, foi 

interrompida adicionando-se 60 µl de solução de ácido acético 30%. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicatas e provas e brancos foram também realizados. A reação foi monitorada 

em espectrofotômetro a 410 nm. Para as amostras em branco, a mistura reacional continha tanto 

a tripsina como a amostra a ser testada, mas a reação foi parada antes da adição do substrato. 

Uma unidade de atividade inibitória de tripsina (UI) foi definida como a quantidade de inibidor 

que diminui a atividade da tripsina (controle) em 0,01 da absorbância a 410 nm. A atividade 

inibitória foi expressa como atividade específica (UI/mgP). 

4.5 – Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE) 

 Para o acompanhamento da pureza do inibidor durante os passos de purificação, foram 

realizadas eletroforeses usando a metodologia desenvolvida por Laemmli (1970). Para a 

montagem do gel, duas placas de vidro de 10 cm de comprimento, com espaçadores de 0,1 mm, 

foram utilizadas. Antes da montagem do gel, as placas foram limpas usando etanol 70%. O gel 

de corrida das amostras foi preparado na concentração de 12,5% de acrilamida-bisacrilamida, 

sendo utilizados: 1,272 mL de água ultra pura; 1,667 mL de uma solução estoque de acrilamida-

bisacrilamida; 1,0 mL de tampão Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8; 0,04 mL de SDS 10% (m/v); 0,018 

mL de persulfato de amônio; e 0,006 mL de TEMED. O gel de aplicação das amostras foi 

preparado na concentração final de 3,5% de acrilamida-bisacrilamida, sendo utilizados: 1,108 

mL de água ultra pura  0,175 mL de uma solução estoque de acrilamida-bisacrilamida; 0,187 mL 
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de tampão Tris-HCl 1,0 M, pH 6,8; 0,015 mL de SDS 10% (m/v); 0,012 mL de persulfato de 

amônio; e 0,006 mL de TEMED. O tampão de amostra usado foi Tris-HCl 0,0625 mM, pH 6,8, 

contendo 2% de SDS (m/v), 10% de glicerol (v/v) e azul de bromofenol 0,01% (m/v). Amostras 

liofilizadas foram misturadas com o tampão de amostra, em tubos tipo Eppendorf, e levadas para 

um banho fervente (98 °C), no qual permaneceram por 5 min. Após esse período, foram 

resfriadas em água de torneira corrente e centrifugadas a 10.000 x g por 10, à temperatura 

ambiente (22 ± 2 °C). O tampão de corrida usado foi Tris-HCl 0,25 M, pH 8,8, contendo glicina 

1,92 M e SDS 1% (m/v). As corridas eletroforéticas, que duravam cerca de 1 hora, foram 

realizadas sob corrente constante de 25 mA por gel de 0,1 mm de espessura e 10 cm de altura e 

150 volts, usando a fonte “electrophoresis power supply-EPS3501 XL” da Armeshan 

Pharmacia®. Como marcador molecular foram utilizadas as seguintes proteínas de peso 

molecular conhecido, fosforilase b (97 kDa), albumina sérica bovina (63,4 kDa), ovalbumina 

(44,2 kDa), anidrase carbônica (29 kDa), inibidor de tripsina (20,1 kDa) e lisozima (14,3 kDa). 

4.5.1 – Eletroforese em de poliacrilamida na presença de dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE) e em condições redutoras 

 O gel e a corrida eletroforética foram feitos nas mesmas condições descritas no item 4.5. 

A diferença consistiu na adição do agente redutor DTT (Ditiotreitol 0,05 M) ao tampão de 

amostra, antes da adição a amostra e após esse procedimento a mistura foi submetida à fervura a 

98 °C, por 3 min, resfriadas, centrifugadas e aplicadas no gel. 

4.5.2 – Métodos de revelação de proteinas após eletroforese  

4.5.2.1 – Revelação com Azul brilhante de Comassie  

Após a corrida eletroforética o gel foi corado segundo procedimento descrito por Weber e 

Osborne (1969), no qual a solução corante usada foi composta por azul brilhante de coomassie 

R-250 a 1%, dissolvido em metanol 40%, ácido acético 10% e água ultra pura, e a solução 

descorante composta por ácido acético 10%, metanol 30% em água ultra pura.  
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4.5.2.2 – Revelação por nitrato de prata 

Foi utilizado método adaptado de BLUM et al. (1987), para melhor visualização de 

algumas bandas proteínas menos abundantes, em virtude da maior sensibilidade desse método. 

Concluída a corrida eletroforética, o gel foi fixado através de incubação em metanol a 40%, sob 

agitação constante, durante 30 minutos. Após esse tempo, o gel foi incubado em solução de 

tiossulfato de sódio a 0,02% preparada em água ultra pura, por 1 minuto, sob agitação, seguido 

por incubação na solução de sensibilização (0,1g de AgNO
3 

+ 0,025 mL de formaldeído + 50 mL 

de  água ultra pura), por 20 minutos.  Em seguida, o gel foi colocado na solução de revelação 

(2.0 g de carbonato de sódio + 0,037 mL de formaldeído + 1.0 mL da solução de tiossulfato de 

sódio 0,02%), até revelação das bandas proteicas.  A reação de revelação foi interrompida 

através da incubação do gel com a solução de parada composta por 0,32 g de glicina + 62 mL de 

água ultra pura. Entre cada troca de soluções durante o procedimento de revelação, o gel sempre 

foi lavado, três vezes, com água ultra pura. 

4.6 Parâmetros Físico-químicos e Moleculares  

4.6.1 – Sequenciamento NH2-terminal  

 A sequência dos resíduos de aminoácidos presentes na região NH2-terminal da proteína 

purificada foi obtida através do método de Edman, utilizando o sequenciador automático “PPSQ-

10 Sequencer” da Shimadzu Co (Smith, 2001), do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular da UFC.  A sequência NH2-terminal obtida foi comparada com sequências 

depositadas no banco de dados do NCBI (Nacional Center for Biotecnology Information, 

www.ncbi.nlm.nih.gov), usando a ferramenta de busca BLASTP. Para alinhamento das 

sequências e análise de similaridades, a ferramenta de alinhamento CLUSTAL W foi utilizada. 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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4.6.2 – Espectrometria de massas  

 O espectro de massas da Rc-2S-Alb foi obtido por ESI-Q-TOF MS/MS (Eletcrospray 

ionization-quadrupole-time of fly-mass spectometry), do departamento de Farmácia da 

Universidade de Fortaleza UNIFOR.  A Rc-2S-Alb purificada foi pré-tratada segundo o 

protocolo de digestão com tripsina (Shevckenco, 1996). O hidrolisado contendo os peptídeos 

trípticos foi secado a vácuo e diluído em água ultra pura. foram adicionados 10 mL de ácido 

fórmico em tampão de injeção (água + acetonitrila) 0.1% foram adicionados à mistura de 

peptídeos, e alíquotas 4 µL foram aplicados na coluna, que foi eluido com um gradiente linear 

(0-80%) de acetonitrila durante 40 minutos. Os picos obtidos na coluna C2 C18 de fase reversa 

(Vidac) foram ionizados e o espectro de massa foi analisado. Os espectros de massas foram 

obtidos no modo interativo, sendo a amostra analisada automaticamente no modo refletor em 

MS, e os picos gerados foram submetidos à análise por MS/MS. A análise dos resultados foi feita 

utilizando o programa ProteinLynx Global Server (Waters), e os dados de MS/MS foram 

processados e submetidos ao programa de busca MASCOT (Matrix Science LTDA. – 

www.matrixscience.com). Utilizando como modificação fixa a carbamidometilação da cisteína e 

modificação variável oxidação da metionina. Para alinhamento com a sequência obtida pela 

espectrometria de massas foi utilizada a ferramenta Clustal 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) de livre acesso. Também foi utilizado para 

alinhamento, o programa ESPript 2.2 (http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript/) de acesso livre na 

internet. 

4.6.3 – Modelagem Molecular  

 Após obtenção da sequência parcial de aminoácidos através da espectrometria de massas 

foi possível inferir de maneira ilustrativa, a estrutura tridimensional da Rc-2S-Alb, usando como 

modelo molecular a estrutura tridimensional já resolvida da RicC3 de Ricinus communis 

(Pantoja-Uceda et al., 2003). A seleção do modelo estrutural foi realizada no banco de dados de 

estrutura de proteínas PDB (Protein Date Bank), de livre acesso, tendo como número de acesso 

1PSY, tendo sido deposita por Pantoja-Uceda et al. (2003). Como descrito por Moreno e 

Clemente (2008), devido à alta similaridade entre as sequências de aminoácidos de albuminas 

http://www.matrixscience.com/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/
http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript/
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2S, é possível inferir um modelo molecular a partir de um modelo de estrutura já resolvido. Por 

fim, as estruturas foram geradas através do programa online SwissModel 

(www.swissmodel.com) de livre acesso. A análise da estrutura gerada foi visualizada e as regiões 

de interesse destacadas com auxílio do programa PyMol, disponível no site www.pymol.org.  

4.7 Ensaios Biológicos 

4.7.1 Avaliação da atividade antifúngica 

4.7.1.1Cultivo dos fungos 

 O efeito da Rc-2S-Alb sobre a germinação in vitro de esporos dos fungos fitopatogênicos 

Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Rizoctonia solani e Colletotrichum gloeosporioides. As 

culturas dos fungos foram mantidas em meio ágar batata-dextrose (BDA), à temperatura 

ambiente. O meio de cultura consistiu em 39 g de ágar batata-dextrose em 1 L de água ultra pura, 

preparado sob banho-maria com água em ebulição, sendo este meio autoclavado por 20 minutos, 

a 120 ºC, 1,5 kgf/cm
2
 (14,71 x 10

4
 Pa) e distribuído em placas de Petri com 10 cm de diâmentro, 

20 mL por placas, nas quais os fungos foram repicados. Os fungos retirados do meio de cultura 

foram colocados no centro das placas de Petri, que foram fechadas sob condições estéreis em 

capela de fluxo laminar.  

4.7.1.2 Obtenção dos esporos 

 Após os fungos terem tomado todo o diâmetro da placa de Petri, após sete dias, foram 

adicionados 5 mL de água destilada na placa e os fungos foram raspados suavemente com a alça 

de Drigalski. A solução de esporos foi filtrada em pano de trama fina. Logo em seguida, os 

esporos foram contados no microscópio com auxílio da câmara de Neubauer e depois 

padronizados para a concentração de 2,0 x 10
5
 esporos/mL.  

 

 

 

http://www.swissmodel.com/
http://www.pymol.org/
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4.7.1.3 Ensaio de inibição da germinação de esporos 

  O ensaio de inibição da germinação in vitro da Rc-2S-Alb frente os fungos 

fitopatogênicos Rizoctonia solani, Fusarium oxysporum foi realizado incubando 10 µL da 

amostra na concentração de 83 µg/mL com 10 µL da suspensão de esporos (2,0 x 10
5
 

esporos/mL) foram colocados em placa de germinação. Água esterilizada foi utilizada como 

controle negativo (germinação normal dos esporos) e  peróxido de hidrogênio (100 mM) como 

controle positivo (inibição total da germinação dos esporos). As placas de germinação onde o 

ensaio foi realizado foram mantidas a 37 °C, por 24 h, em câmara cuja umidade durante o ensaio 

foi de, aproximadamente, 100%, mantida através da utilização de papéis de filtro umedecidos 

com água estéril (Ji e Kué, 1996). A germinação, ou não, dos esporos foi analisada através de 

visualização por microscopia óptica (Olympus System Microscope BX 60), sendo considerado 

germinado o esporo que emitiu hifas de germinação correspondendo ao dobro do diâmetro maior 

do esporo. 

4.7.1.4 Ensaio de inibição do crescimento 

 O ensaio de inibição do crescimento fúngico foi realizado de acordo com a metodologia 

descrita por Freire et al., (2002). As espécies de fungos utilizadas foram Rizoctonia solani, 

Fusarium oxysporum, Fusarium solani e Colletotrichum gloeosporioides. 100 µL de ágar batata-

dextrose foram adicionados aos poços das placas. Após solidificação do meio, 10 µL de uma 

suspensão de esporos na concentração de 2 x 10
5
 esporos/mL foram adicionados em cada poço. 

Os esporos foram postos para germinar no escuro, á temperatura ambiente. Doze horas depois, 

foram adicionados 100 µL das amostras de Rc-2S-Alb dissolvidas em água ultra pura estéril 

(solução filtrada em membrana de 0,22 µm, Millipore) na concentração de 83 µg/mL. Cada 

tratamento foi conduzido com três repetições. Os controles utilizados foram 100 µL de água ultra 

pura (controle negativo) e 100 µL de peróxido de hidrogênio 0,1 M (controle positivo). O 

crescimento fúngico foi acompanhado em comprimento de onda de 630 nm durante 96 h.  

 

 



53 

 

4.7.2 Atividade antibacteriana 

4.7.2.1 – Cultivo das Bactérias 

 A atividade antibacteriana in vitro da Rc-2S-Alb foi realizada frente às bactérias 

patogênicas a humanos, Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. As 

bactérias foram repicadas em meio ágar nutriente sólido em placas de Petri, 48 horas antes do 

inicio do ensaio. Passadas 24 horas da repicagem (estufa a 37 ºC), cada bactéria foi transferida 

para um recipiente contendo 5 mL de meio caldo nutriente e incubadas  por mais 24 horas (estufa 

a 37 ºC). Passado 24 horas, leu-se a absorbância a 600 nm em espectrofotômetro (Genesys 10S 

UV – Vis, Thermo Scientific), absorbância deveria estar entre 0,080 – 0,100. Caso a absorbância 

esteja menor que esse valor, deixar as bactérias por mais 24 horas para crescer. Caso estivesse foi 

realizado uma diluição com meio de cultura.   

4.7.2.2 – Ensaio de inibição do crescimento bacteriano 

 Foi realizada em microplacas, em meio liquido (caldo nutriente) de acordo com o método 

descrito por Pinto (2003). 100 µL de água destilada estéril incubados com 100 µL de meio 

contendo a bactéria representavam o controle negativo (pleno crescimento da colônia), enquanto 

que 100 µL de formaldeído a 10% incubados com 100 µL de meio contendo a bactéria 

representavam o controle positivo (onde a colônia não cresce). Para o ensaio foram usados 100 

µL da Rc-2S-Alb com 100 µL de meio contendo a bactéria. Todos os ensaios foram realizados 

em triplicata. As medidas de absorbância, a 630 nm, foram tomadas como referencia de 

crescimento das mesmas, e monitoradas 0 (controle), 1, 2, 3, 4, e 5 horas após a incubação. A 

concentração mínima inibitória (MCI) foi determinada usando diluições seriadas (Log2) 

(Washington & Wood, 1995). As concentrações da Rc-2S-Alb utilizadas para determinação do 

MCI foram, 83 µg/mL, 41,5 µg/mL, 20,7 µg/mL, 10,4 µg/mL, 5,2 µg/mL e 2,6 µg/mL. 
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5 – RESULTADOS 

 

5.1 - Fracionamento da torta da mamona  

 Após obtenção do extrato protéico do farelo da torta da mamona delipidada, as proteínas 

foram fracionadas em quatro faixas de saturação com sulfato de amônio. A fração F5075% 

conteve a maior quantidade de proteínas (1.122,4 mgP), correspondendo a 41,57% do extrato 

total (Figura 4). Análise dessas frações por SDS-PAGE (12,5%) mostrou perfis de bandas 

distintos, com diferentes massas moleculares (Figura 5). 

 

 

FIGURA 4 – Teor de proteínas do extrato total proteico da torta da mamona e das frações obtidas após seu 

fracionamento com sulfato de amônio nas faixas de 0-25%, 25-50%, 50-75% e 75-100% de saturação. 
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FIGURA 5 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%), na presença de SDS, do extrato total proteico e frações 

0-25%, 25-50%, 50-75% e 75-100% obtidas após fracionamento com sulfato de amônio. M – marcador; 1- Extrato 

total; 2- F025%; 3- F2550%; 4 – F5075%; e 5 – F75100%. Foram aplicados 10 µg de proteínas que foram reveladas 

com azul brilhante de comassie R-250 (Weber e Osborne, 1969). 
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5.2 – Análises de proteínas relacionadas à defesa de plantas 

presentes na torta da mamona 

 Após obtenção do extrato total e das frações por precipitação com sulfato de amônio, 

foram realizados ensaios enzimáticos para determinação do tipo de proteínas que poderiam estar 

presentes em cada fração. Atividade quitinolítica e β-1,3-glucanásica, bem como alta atividade 

inibitória de proteases cisteínicas e serínicas foram evidenciadas (Tabela 1). Dentre todas as 

frações, a F5075% foi a escolhida para dar continuidade ao processo de purificação de proteínas 

TABELA 1 – Atividades enzimáticas do extrato total e das frações F025%, F2550%, F5075% e 

F75100% da torta da mamona (Ricinus communis) 

Amostras β-1,3-Glucanásica 

(nkata/mgP)    

 

Quitinásica 

(nkatb/mgP)   

Inibitória de 

Protease Cisteínica 

(UIc/mgP)  

Inibitória de 

Protease Serínica 

(UId/mgP)  

Extrato Total 0,0383 ± 0,007 

 
NDe 36,1207 ± 0,0007 

 
546,6667 ± 0,0041 
 

F025% 0,2036 ± 0,004 

 
NDe 89,8340 ± 0,025 300,9259 ± 0,0090 

 

F2550% 0,0617 ± 0,002 

 
NDe 79,3367 ± 0,0700 

 
144,2810 ± 0,0005 
 

F5075% 0,0409 ± 0,002 

 
NDe 43,0085 ± 0,0000 

 
89,1891 ± 0,0000 
 

F75100% 0,1005 ± 0,004 

 
NDe 92,9054 ± 0,0003 

 
60,4651 ± 0,045 
 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata 

a 
nKat representa a quantidade, em nanomol, de glucose liberada por hidrólise da laminarina, nas condições do ensaio (item 4.4.2). 

b 
nKat representa a quantidade, em nanomol, de N-acetil-glucosamina liberada por hidrólise da quitina coloidal, nas condições do ensaio (item 

4.4.1). 

c
 1 UI representa a diminuição de 0,01 na absorbância (corrigida) do controle positivo (atividade da papaína sem inibidor). .  

d 
1 UI representa a diminuição de 0,01 na absorbância (corrigida) do controle positivo (atividade da tripsina sem inibidor).

 

e ND significa não-detectada 
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5.3 – Purificação da Rc-2S-Alb  

A F5075% foi, então, submetida à cromatografia de interação hidrofóbica em coluna 

Phenyl-Sepharose CL-4B (GE Healthcare). Cinco picos foram obtidos (Figura 6), sendo o pico 

não retido eluído com o tampão de equilíbrio (Tris-HCl 0,05 M, pH 7.5, contendo 1,5 M de 

sulfato de amônio) e os picos retidos eluídos da coluna usando soluções de concentrações 

decrescentes (1,0-0,2 M) de sulfato de amônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Cromatografia de interação hidrofóbica em coluna Phenyl-Sepharose CL-4B (7.5 x 2.2 cm). A 

F5075% (61 mg/20 mL) foi aplicada na coluna equilibrada com tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7.5, contendo 1,5 M 

de sulfato de amônio. As proteínas que não interagiram com a matriz foram eluídas com o tampão de equilíbrio. Os 

picos retidos foram eluídos com concentrações decrescentes (1.0 - 0.2 M) de sulfato de amônio (Fluxo 60 mL/min; 

Frações 2 mL). 

 

 

 

PNR 

PR-1 M 

PR-0.6 M PR-0.4 M PR-0.2 M 
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Os picos obtidos foram reunidos, dialisados e concentrados em liofilizador para posterior 

análise da atividade inibitória de proteases. Dentre os picos obtidos, o pico PR–1M foi o que 

apresentou a maior atividade (UI/mgP) inibitória de papaína e tripsina, quando comparado com o 

extrato total e a F5075%  (Figura 7 e 8). O perfil do PR- 1M foi acompanhado por eletroforese 

em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE), tendo sido visualizadas três bandas 

proteicas mais proeminentes (Figura 9). 

 

 

FIGURA 7 – Atividade inibitória de tripsina do extrato total, F5075% e do PR–1M. Atividade específica expressa 

em unidades de inibição por mg de proteina (UI/mgP). 
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FIGURA 8 – Atividade inibitória de papaína do extrato total, F5075% e do PR–1M. Atividade específica expressa  

em unidades de inibição por mg de proteina (UI/mgP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%), na presença de SDS, dos vários picos obtidos por 

cromatografia de interação hidrofóbica da F5075%. 1 – F5075%; 2 – PNR; 3 - PR-1M; 4 – PR-0,6M; 5 - PR- 0,4M; 

6 - PR- 0,2M;. Foram aplicados 10 µg de proteínas que foram reveladas por nitrato de prata (BLUM; BEIER; 

GROSS, 1987). 
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Como mostrado nas Figuras 7 e 8, o pico PR–1M apresentou alta atividade inibitória de 

papaína e tripsina em relação ao extrato total e F5075%, e menor número de bandas proteicas, 

quando comparado com outros picos oriundos da cromatografia de interação hidrofóbica. 

Portanto, o pico PR–1M foi escolhido para dar prosseguimento aos passos de purificação do 

inibidor de protease serínica, apesar do mesmo mostrar baixo rendimento proteico (Tabela 2), 

sendo necessárias sucessivas cromatografias para obtenção de quantidade suficiente para sua 

purificação. 

O PR–1M liofilizado foi ressuspendido em tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 8, e aplicado (5 mg) 

em coluna de troca aniônica (DEAE-Sepharose). O perfil cromatográfico obtido mostrou que o 

PR–1M foi fracionado em um pico que não interagiu com a matriz aniônica, e que foi eluído em 

dois momentos (PNR-I e PNR-II), e os picos PR-I, PR-II, PR-III e PR-IV, que interagiram com a 

matriz, sendo eluídos com 20 mM, 50 mM, 360 mM e 1000 mM de NaCl, respectivamente 

(Figura 10). O pico eluido com 360 mM apresentou apenas uma banda proteica por SDS-PAGE, 

na ausência de DTT (Figura 11), estando, aparentemente, puro, esse , material foi denominado 

de Rc-2S-Alb.  

Quando purificada, a Rc-2S-Alb apresentou atividade inibitória de tripsina (protease 

serínica), mas não apresentou atividade inibitória de papaína (protease cisteínica). Os passos de 

purificação da Rc-2S-Alb estão mostrados na Tabela 2. As Figuras 11 e 12 representam os 

perfis eletroforéticos analisados durante os passos de purificação e a atividade inibitória de 

tripsina, respectivamente.   
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FIGURA 10 – Cromatografia de troca iônica (aniônica) em coluna DEAE-Sepharose Hitrap (1,6 

x 2,5 cm). O pico PR–1M (5 mg) foi aplicado na coluna equilibrada com tampão Tris-HCl 0,05 

M, pH 8. As proteínas que não interagiram com a matriz foram eluídas com o tampão de 

equilíbrio da coluna. Os outros picos foram eluídos com soluções de concentrações crescentes de 

NaCl (20 mM, 50 mM, 360 mM e 1000 mM) adicionado ao tampão de equilíbrio. 
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FIGURA 11 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%), na presença de SDS, das frações proteicas obtidas 

durante os passos de purificação da Rc-2S-Alb. M – Marcador Molecular; 1 – Extrato total; 2 – F5075%; 3 - PR-

1M; 4 – Rc-2S-Alb; 5 – Rc-2S-Alb na presença de DTT. Foram aplicados 10 µg de proteínas que foram reveladas 

por nitrato de prata (BLUM; BEIER; GROSS, 1987). 

 

 

 

   M     1        2        3        4          5             

97 

67 

46 

26 

20.1 

14 

75,81 

15,84 

10,55 



63 

 

 

FIGURA 12 – Atividade inibitória de tripsina do extrato total, F5075%, PR-1M e Rc-2S-Alb. 

Atividade expressa em unidade de inibição por mg de proteína (UI/mgP). 
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Tabela - 2 Purificação* da Rc-2S-Alb da torta da mamona (Ricinus communis) 

Amostras Atividade 

Total (UI*) 

Proteína 

Total (mgP) 

Atividade 

Especifica 

(UI/mgP) 

Purificação 

(x)
a
 

Rendimento 

(%)
b
 

Extrato 1.476.090 2700 546,66 1 100 

F5075 100.105 1122,4 89,189 0,16 41,57 

PR-1 M 45.900 127,205 3609.05 6,6 4,71 

Rc-2S-Alb 939 0,456 2059,36 3,8 0,017 

* Purificação a partir de 90 g de torta da mamona. 

** UI: Refere-se à unidade de inibição, 1 UI é a variação de 0.01 unidade de absorbância, lida em λ= 410 nm. 
a O índice de purifação a relação da atividade especifica do passo de purificação em relação ao extrato 
b O rendimento de proteína do passo em relação extrato total 
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5.4 Sequenciamento NH2-terminal 

 A sequência NH2-terminal da Rc-2S-Alb forneceu 30 resíduos de aminoácidos 

(QDYCAQEGQQEVQRKDLSDLERYLRQSRQR) (Figura 13). Análise comparativa com 

sequências de outras proteínas depositadas nos bancos de dados mostrou haver alta similaridade 

com as sequências de várias proteínas de mamona: proprecursor de albumina 2S (89%) 

(1707274A); precursor putativo de albumina 2S (89%) (XP_002522851.1); cadeia A da estrutura 

da RicC3 (89%) (1PSY_A); cadeia A da mabilin-1 (89%) (XP_002522854.1); e com a cadeia 

pequena de uma proteina semelhante à napina (napin-like) (89%) (AAB50869.1).  Portanto, Rc-

2S-Alb é, provavelmente, mais uma proteína de reserva da semente da mamoneira pertencente à 

família das albuminas 2S. O alinhamento das sequências foi deslocado para melhor comparação 

das sequências. A comparação das sequências NH2-terminal dessas proteínas com alto grau de 

similaridade revelou dois motivos altamente conservados em todas elas: QEVQRKDLS e 

YLRQS. Merece, também, atenção especial a frequência com que aparecem, nas sequências, os 

resíduos de Gln
47

, Gln
51

, Gln
54

 e Gln
67

, significando alto grau de conservação entre elas. A 

sequência NH2-terminal da Rc-2S-Alb mostrou, ainda, mais três resíduos de Gln, evidenciando 

uma sequência rica nesse aminoácido. Além disso, todas as sequências comparadas (Figura 13) 

apresentaram um resíduo de serina conservado na posição 68.  
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FIGURA – 13 Alinhamento da sequência N-terminal da albumina 2S purificada da torta da 

mamona (Rc-2S-Alb) com outras sequência de albuminas 2S de Ricinus communis, depositadas 

no NCBI. As sequências de aminoácidos alinhadas com a Rc-2S-Alb foram: 2S albumina 

(número de acesso 1707274A); a proteina doce mabilina (Sweet protein mabilin, número de 

acesso XP_002522854.1); Cadeia A da Ricc3 (número de acesso pdb|1PSY); 2S albumina 

putativa (número de acesso XP_002522851.1); e proteina semelhante à napina (Napin-like 

protein, número de acesso AAB50869.1). O alinhamento foi gerado usando o programa CLC 

Sequence viewer 6.5.4. Aminoácidos conservados entre as sequências são denotados usando a 

mesma cor, sendo o grau de conservação (0 a 100%) dos aminoácidos mostrado através de barras 

verticais. A partir da comparação entre as sequências NH2-terminal, foi gerada uma sequência 

consenso entre as albuminas 2S. 
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Figura 13 - Continuação. 
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5.5 Espectrometria de massa da Rc-2S-Alb 

Através de espectrometria de massas dos 17 fragmentos trípticos da Rc-2S-Alb, uma 

sequência parcial totalizando 175 resíduos de aminoácido foi gerada, tendo mostrado cobertura 

de 43% com a Mabinlin-1 (pI de 6,7 e massa molecular de 29.3 kDa) de Ricinus communis 

(m001082 uniprot). O sequenciamento parcial por espectrometria de massa mostrou que a Rc-

2S-Alb, é uma proteína que tem alto conteúdo de Gln, além daqueles evidenciados pela análise 

do NH2-terminal (Figura 13), dentre os quais, muitos são conservados nas duas proteínas, tanto 

na Rc-2S-Alb quanto na Mabilin-1, como o motivo QAIEQQQSQGQLQ, que apresenta os sete 

resíduos: Gln
19

, Gln
23

, Gln
24

, Gln
25

, Gln
27

, Gln
29

 e Gln
31

 (Figura 14). 

Com a sequência gerada por espectrometria de massas, foi possível deduzir a estrutura 

tridimensional da Rc-2S-Alb, usando como modelo a sequência de albuminas 2S já depositada 

no banco de dados (Protein Data Bank – http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do).  O modelo 

utilizado para construção da estrutura parcial foi o da RicC3, uma albumina 2S de Ricinus 

communis, que tem sua estrutura tridimensional já resolvida (Figura 15 A e B). Muitas 

semelhanças foram observadas entre a Rc-2S-Alb e a RicC3, inclusive uma ponte dissulfeto 

localizada, provavelmente, na mesma posição (Figura 15 C e D). 
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FIGURA 14 - Alinhamento da sequência da albumina 2S purificada da torta da mamona (Rc-2S-

Alb) obtida por espectrometria de massa, com a Mabinlin-1 (XP_002522854) de Ricinus 

communis depositada no NCBI. O alinhamento mostrou diversas regiões que são conservadas 

nas duas como, os vários resíduos de cisteína (quadrados amarelos); a região denominada 

AAI_SS de ligação a α-Amilases (quadrado vermelho); a sequência que interage com o sítio 

ativo das α-Amilases (quadrado preto). Sequência da Mabinlin-1 que interage com outra proteína 

não determinada (quadrado azul) O alinhamento entre as proteínas mostrou, também, mudanças 

em aminoácidos por outro da mesma classe ou aminoácidos de classes diferentes. O alinhamento 

foi gerado usando a ferramenta Clustal (www.clustal.com) que é de acesso livre.  

 

 

   

 

 

     

http://www.clustal.com/
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Figura 15 – (A e B) Estrutura tridimensional da Rc-2S-Alb, gerada através da sequência obtida 

por espectrometria de massa, e da RicC3, respectivamente. Em (C) e (D), visualização em 

“cartoon” (pymol) da ponte dissulfeto comuns entre a Rc-2S-Alb e RicC3 (C) e (D), 

respectivamente. 

Região Hipervariável 

α-Hélice IV 
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Análise da Figura 15 (A e B) mostrou existir semelhanças na formação da α-hélice IV. 

Com o auxilio da ferramenta ESPript 2.2 (http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript/), de acesso livre 

na internet, foi possível avaliar o grau de similaridade entre os resíduos de aminoácidos que estão 

envolvidos na formação da α-hélice IV (SERVAQRAGEIVSSCGVR). As proteínas utilizadas 

no alinhamento foram a RicC3 e Mabinlin-1 por apresentarem maior similaridade com a Rc-2S-

Alb (Figura 16). Pela análise da Figura 16, é possível saber a região conservada que é  

responsável pela formação de estruturas em α-hélice e folha-β (GEE)  . 
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FIGURA 16 - Alinhamento da sequência da Rc-2S-Alb obtida por espectrometria de massas, 

com a Mabinlin-1 (XP_002522854) de Ricinus communis, depositada no NCBI. O alinhamento 

mostrou diversas regiões que são conservadas nas duas, como os vários resíduos de cisteína e 

glutamina. O alinhamento foi gerado usando a ferramenta ESPript 2.2 

(http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript/) que é de acesso livre. Na figura, a estrutura em forma de 

hélice sobre a sequência indica a região de formação de α-hélice e onde aparece TT, a formação 

de folha-β. 
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5.6 Propriedades biológicas 

5.6.1 Efeitos da Rc-2S-Alb sobre a germinação de esporos de fungos 

fitopatogênicos 

A atividade antifúngica in vitro da Rc-2S-Alb foi avaliada através da capacidade dela inibir 

a germinação de esporos de espécies de fungos patogênicos de interesse agronômico: Fusarium 

oxysporum (Figura 17 A, B, C) e Rizoctonia solani (Figura 17 D, E, F). A Rc-2S-Alb não foi 

capaz de inibir a germinação dos fungos fitopatogênicos testados, quando comparada com o 

H2O2.  

Entretanto, análise mais cuidadosa da Figura 18 mostra que quando os esporos de F. 

oxysporum e R. solani estão em contato com a Rc-2S-Alb há formação de aglomerados em 

pontos específicos  (Figura 18 B e D), o que não acontece quando os esporos são incubados com 

o controle negativo (água estéril) ou com o controle positivo (H2O2)  (Figura 18 A e C, 

respectivamente).  
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Figura 17 – Micrografia óptica mostrando a germinação dos esporos (2x10
5
 esporos/mL) 

de Fusarium oxysporum (A, B e C) e Rizoctonia solani (D, E e F). A, B e C, são os esporos de F. 

oxysporum, na presença de água grau Mili-Q (controle negativo), Rc-2S-Alb e peróxido de 

hidrogênio 100 mM (controle positivo), respectivamente. D, E, e F são os esporos (2x10
5
 

esporos/mL) de R.solani, na presença de água grau Mili-Q (controle negativo), Rc-2S-Alb e 

peróxido de hidrogênio 100 mM (controle positivo), respectivamente. 
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Figura 18 – Micrografia óptica mostrando a aglomeração dos esporos (2x10
5
 esporos/mL) de 

Fusarium oxysporum e Rizoctonia solani quando em contato com a Rc-2S-Alb. Em A e C, 

respectivamente, esporos de F.oxysporum e R. solani em contato com água destilada estéril. B e 

D, respectivamente, esporos de F. oxysporum e R. solani aglomerados quando em contato com a 

Rc-2S-Alb.  
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5.6.2 Efeito da Rc-2S-Alb contra o crescimento de diferentes espécies 

de fungos 

  A possível atividade antifúngica de Rc-2S-Alb também foi avaliada sobre o crescimento 

vegetativo (hifal) de alguns fungos fitopatogênicos agronomicamente importantes, como R. 

solani, C. gloeosporioides, F. oxysporum e F. solani. Rc-2S-Alb não foi capaz de inibir o 

crescimento vegetativo dos fungos testados (Figura 19).  

 

Figura 19 -  Efeito da Rc-2S-Alb sobre o crescimento dos fungos (A) Fusarium oxysporum, (B) 

Colletotrichum gloeosporioides, (C) Fusarium solani e (D) Rizoctonia solani. Alíquotas (100 µL) da Rc-2S-Alb 

(0,083 mg/mL de água ultra pura estéril) foram incubadas com 100 µL de meio BDA contendo os fungos. Os 

ensaios foram realizados em triplicatas, utilizando o peróxido de hidrogênio como controle positivo. 
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5.6.3 Atividade antibacteriana 

A possível capacidade da Rc-2S-Alb em inibir crescimento bacteriano foi testada contra, 

Pseudomonas aeruginosa (bactéria Gram-negativa), Klebsiella pneumoniae (bactéria Gram-

negativa), e Bacillus subtilis (bactéria Gram-positiva). 

O ensaio de inibição do crescimento bacteriano foi realizado com o intuito de determinar a 

concentração mínima inibitória (MIC) da Rc-2S-Alb frente às três bactérias testadas, P. 

aeruginosas (Figura 20), K. pneumoniae (Figura 21) e B. subtilis (Figura 22). As 

concentrações da Rc-2s-Alb utilizadas variaram de 2,6 a 83 µg/mL. P. aeruginosas e K. 

penumoniae ( Figuras 20 e 21, respectivamente) se mostraram mais sensíveis ao efeito da Rc-

2S-Alb da Rc-2S-Alb, mesmo quando em baixas concentrações, e o efeito da Rc-2s-Alb, sobre 

essas bactérias pode ser percebido a partir da 2 horas de ensaio. Entretanto, para B. subtilis, 

(Figura 22) apenas a concentração de 2,6 µg/mL, e mostrou eficiente, somente durante um 

período do ensaio.  
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Figura – 20 Efeito da Rc-2S-Alb sobre o crescimento da bactéria P. aeruginosas.  Amostra de 

Rc-2S-Alb (100 µL) solubilizada em água ultra pura estéril foi incubada com 100 µL de uma 

suspensão da bactéria com absorbância de 0,100 em meio caldo nutriente. Em (A) concentrações 

de 8,3/100 µL µg, 4,15 µg/100 µL e 2,05 µg/100 µL. Em (B) concentrações de 1,03 µg/100 µL, 

0,52 µg/100 µL e 0,26 µg/100 µL. Os ensaios foram em triplicatas, utilizando formaldeído 10% 

como controle positivo. 
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Figura – 21 Efeito da Rc-2S-Alb sobre o crescimento da bactéria K pneumoniae.  Amostra de 

Rc-2S-Alb pura (100 µL) solubilizada em água ultra pura estéril foi incubada com 100 µL de 

uma suspensão da bactéria com absorbância de 0,100 em meio caldo nutriente. Em (A) 

concentrações de 8,3 µg/100 µL, 4,15 µg/100 µL e 2,05 µg/100 µL. Em (B) concentrações de 

1,03 µg/100 µL, 0,52 µg/100 µL e 0,26 µg/100 µL. Os ensaios foram em triplicatas, utilizando 

formaldeído 10% como controle positivo. 
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Figura – 22 Efeito da Rc-2S-Alb sobre o crescimento da bactéria B. subtilis.  Amostra de Rc-2S-

Alb pura (100 µL) solubilizada em água ultra pura estéril foi incubada com 100 µL de uma 

suspensão da bactéria com absorbância de 0,100 em meio caldo nutriente. Em (A) concentrações 

de 8,3 µg/100 µL, 4,15 µg/100 µL e 2,05 µg/100 µL. Em (B) concentrações de 1,03 µg/100 µL, 

0,52 µg/100 µL e 0,26 µg/100 µL. Os ensaios foram em triplicatas, utilizando formaldeído 10% 

como controle positivo. 
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6 - Discussão 

 

De acordo com Severino (2005), a torta da mamona é um produto que contêm  alto teor 

de proteinas. Dentre as quais, as mais conhecidas são ricina, RCA (Ricinus communis 

Agglutinin), e o conjunto de glicoproteínas de baixa massa molecular denominado de complexo 

CB-1A, todas elas conferindo alta toxicidade e alergenicidade à torta da mamona (SEVERINO, 

2005; SEVERINO et al., 2007; HOFFMAN et al., 2007; CANGEMI et al., 2010).  Entretanto, 

foi demonstrado aqui (Tabela 1) que a torta da mamona não apresenta somente proteínas 

tóxicas, mas, também, proteínas com potencial biotecnológico, como β-1,3-glucanases, que, 

embora em baixas concentrações, podem ter atividade inibitória do crescimento de fungos 

fitopatogênicos (GONZALEZ-TEUBER et al., 2010). Também, de interesse biotecnológico 

(VOLPICELLA et al., 2011; GATEHOUSE, 2011), estão presentes inibidores de proteases 

serínicas e cisteínicas, em concentrações mais elevadas quando comparadas com as β-1,3-

glucanases (Tabela 1).  

 No presente estudo, foi desenvolvido um protocolo (Figuras 6 a 12; Tabela 2) que 

culminou com a purificação de uma nova albumina 2S da torta da mamona, denominada, 

abreviadamente, de Rc-2S-Alb, e que permitiu obtenção de 0,456 mg de proteína purificada a 

partir de 2700 mg de proteína extraídas  da torta da mamona (Tabela 2). Esse rendimento obtido 

foi muito baixo se comparado com sistemas recombinantes, nos quais são obtidos de 2 a 15 mg 

de proteína por litro de cultura (PALOMARES et al., 2002).  

A Rc-2S-Alb apresentou atividade inibitória contra tripsina (Figura 7; Figura 12), 

também já relatada para outras albuminas 2S (MANDAL et al., 2002; MORENO; CLEMENTE, 

2008). Por essa razão, sua purificação foi acompanhada através do ensaio dessa atividade. 

Durante os passos de purificação a fração denominada PR-1M apresentou maior atividade 

específica inibitória de tripsina do que a proteína pura Rc-2S-Alb (Tabela 2). Essa diminuição 

de atividade específica deve ter ocorrido devido à sua desnaturação resultante do manuseio. 
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As albuminas 2S desempenham importantes papéis na fisiologia das plantas, dentre os 

quais, o mais importante está relacionado com a regulação da germinação de sementes 

(NEUMANN et al., 1996). Muitas albuminas 2S apresentam atividade inibitória de α-

amilase/proteases serínicas. As albuminas do tipo “napin-like” purificadas de couve-flor 

(Brassica oleracea L.) apresentam atividade inibitória de quimotripsina (SVENDSEN et al., 

1989). Genov et al., (1997) relataram a purificação de uma proteina “napin-like” de sementes de 

Brassica nigra, denominada BN, com capacidade de inibir tripsina e subtilisina. Contudo, essa 

capacidade que as albuminas 2S têm, em geral, de inibir seja α-amilase ou proteases, 

possivelmente sugere que essas proteinas possam desempenhar importante papel no mecanismo 

de defesa de plantas contra insetos e fungos fitopatogênicos (SVENDSEN et al., 1994). De fato, 

AGIZZIO et al., (2003) purificaram uma proteína semelhante a albuminas 2S que apresentou 

atividade contra os fungos Fusarium oxysporum, Colletotrichum musae e Colletotrichum 

lindemuthianum.  

 Um fato merecedor de atenção é o tamanho da Rc-2S-Alb que, em gel unidimensional 

(SDS-PAGE), apresentou massa molecular de, aproximadamente, 75,81 kDa (Figura 11), sendo 

uma proteína composta por duas bandas distintas, a maior de, aproximadamente, 15,84 kDa e a 

menor de, cerca de 10,55 kDa (Figura 11), unidas por ponte dissulfeto, como revelado pelo 

tratamento com DTT. Essa estrutura heterodimérica apresentada pela Rc-2S-Alb está coerente 

com outros resultados relatados na literatura para albuminas 2S de várias plantas (MONSALVE 

et al., 1994; SHEWRY et al., 1995; MUREN et. al., 1996; PANDYA  et al., 2000; BURNETT et 

al., 2002; MURTAGH et al., 2003; PANTOJA-UCEDA et al., 2003; PANTOJA-UCEDA, et al., 

2004; FANG et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2011; RIBEIRO et al., 2012). Os resultados 

acerca da massa molecular da Rc-2S-Alb, sugerem que pode estar havendo associação entre três 

heterodímeros, levando à formação de uma supraestrutura de massa molecular de 75,81 kDa. 

Entretanto, não há relatos na literatura, sobre a formação de trímeros em albuminas 2S, mas 

existem estudos que demonstram que outra classe de proteínas de reserva de sementes, chamadas 

de globulinas 7S (Vicilinas) e 11S (Leguminas), que fazem parte da superfamília das prolaminas, 

como as albuminas 2S, possuem a capacidade de formar trímeros e mesmo estruturas 

hexaméricas, através de interações inespecíficas (IRWIN et al., 1990SHEWRY et al., 1995; 

MÜNTZ, 1998; HAUSER et al., 2008) . Estudos de relações filogenéticas entre essas duas 
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classes (Albuminas 2S e Globuminas 7S e 11S) de proteínas  de reserva, revela que essas 

proteínas apresentam estruturas conservadas tais como, resíduos de cisteínas conservados, bem 

como alto conteúdo de resíduos dos aminoácidos glutamina, glicina e aminoácidos sulfatados 

(BREITENEDER; EBNER, 2000; SHEWRY; HALFORD, 2002; BREITENEDER & 

RADAUER, 2004; BREITENEDER; MILLS, 2005; RADAUER; BREITENEDER, 2007;).  

  Os 30 resíduos de aminoácidos da sequência NH2-terminal da Rc-2S-Alb, obtida por 

sequenciamento automático de Edman, apresentaram alta similaridade com outras albuminas 2S 

(Figura 13). Essa sequência alinhou somente com as sequências internas das proteínas 

comparadas, sugerindo a existência de uma nova sequência NH2-Terminal. Entretanto, a 

sequência NH2-terminal da Rc-2S-Alb apresentou o motivo QEVQRKDLS (Figura 13) que é 

bastante conservado em todas as sequências alinhadas, inclusive com aquela da subunidade 

pequena Aα da Ricc3 (BASHIR et al., 1998) e com a albumina 2S RicC1, ambas, também, 

purificadas de Ricinus communis (SILVA JR et al., 1996). Além dessas similaridades, todas 

essas sequências apresentam grande quantidade de resíduos de glutamina, indicando que esses 

resíduos são altamente conservados. Também, as albuminas 2S possuem oito resíduos de cisteína 

conservados, formando quatro pontes dissulfeto, que as caracterizam como uma classe 

(SHARIEF; LI, 1982; BASHIR et al.,1998, CLEMENTE; MORENO, 2008). Nesse presente 

trabalho, não foi possível realizar experimentos que confirmassem a presença 4 pontes dissulfeto 

na Rc-2S-Alb.   

Na sequência NH2-terminal da Rc-2S-Alb, foram encontrados sete resíduos de glutamina, 

sendo que, quatro desses resíduos apresentam alta similaridade com as proteinas alinhadas. A 

comparação da sequência de aminoácidos de proteínas de armazenamento ricas em glutamina da 

mamoneira já foi bem estudada por Sharief e Li (1982).  

A Rc-2s-Alb possui alta similaridade de estrutura primária com albuminas 2S que 

apresentam alto nível de alergenicidade como, por exemplo, com a RicC3. Por conta dessa 

similaridade, é possível, mas não obrigatório, que a Rc-2S-Alb possa também, desencadear 

respostas alergênicas. Portanto, é muito importante saber se a alergenicidade dessas proteínas 

está relacionada com essa similaridade estrutural entre elas. Como discutido acima, 
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consideráveis semelhanças são encontradas entre membros de famílias individuais de albuminas 

2S de reserva, sugerindo um gene ancestral comum para elas (BASHIR et al., 1998). 

Com o auxilio da espectrometria de massas (ESI-Q-TOF MS/MS) foi possível obter 

informações mais detalhadas sobre a sequência da Rc-2S-Alb, Uma sequência parcial de 175 

resíduos de aminoácidos foi deduzida a partir dessa análise (Figura 14; Figura 16). No 

alinhamento gerado pelo programa compatível com o espectrômetro de massa [ProteinLynx 

Global Server (Waters)], a sequência obtida da Rc-2S-Alb foi alinhada com a sequência da 

cadeia “A” da Mabinlin-1 (pI de 6,7 e massa molecular de 29.3 kDa) de Ricinus communis 

(m001082 uniprot), obtendo cobertura de 43% da sequência, e com alta confiabilidade, 

confirmando o que havia sido observado através do sequenciamento NH2-terminal. Foi realizado 

um novo alinhamento com as sequências da Mabinlin-1 e da Rc-2S-Alb, utilizando a ferramenta 

Clustal (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) de livre acesso (Figura 14). Com esse 

alinhamento foi possível analisar quais sequências de aminoácidos são conservados entre as duas 

proteínas.  

A análise das sequências (Figura 14) mostra que existem modificações pontuais dos 

resíduos de aminoácidos. Por exemplo, em algumas posições, o resíduo de aminoácido está 

trocado de modo conservativo, pois substituído por outro pertencente à mesma classe, o que não 

deve interferir na função da proteína. Por outro lado, mesmo tendo sido observadas poucas 

mudanças por resíduos de aminoácidos de classes distintas, isso poderia, mesmo assim, acarretar 

em propriedades diferentes das proteínas.   

 O alinhamento entre as sequências das proteínas mostrou, também, que os resíduos de 

cisteína, Cys
61

, Cys
97

, Cys
110

, Cys
145

, Cys
175

, Cys
249

 e Cys
256

 (Figura 14, quadrados amarelos) 

são conservados entre a Mabinlin-1 e Rc-2S-Alb.  As albuminas 2S típicas apresentam um 

esqueleto formado por oito resíduos de cisteína que são altamente conservados (JOSÉ-

ESTANYOL ET al., 2004). Esses resíduos são responsáveis pela formação de pontes dissulfeto 

que mantêm ligadas as cadeias grandes e pequenas nas estruturas das albuminas 2S. Quatro 

desses resíduos de cisteína são responsáveis pela formação de duas pontes dissulfeto 

intercadeias, mantendo unidas as subunidades pequena e grande, formado o heterodímero. Os 

outros quatro resíduos são, responsáveis pelo estabelecimento de mais duas outras pontes 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/
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dissulfeto, agora intracadeia, dentro da subunidade grande (MORENO;CLEMENTE, 2008). 

Mesmo que não tenha sido ainda experimentalmente mostrado, com base na alta conservação dos 

resíduos de cisteína visto através da comparação de sua sequência parcial com outras albuminas 

2S (Figura 14; Figura 16), é plausível pensar que essas 4 pontes dissulfeto estejam presentes, 

também, na Rc-2S-Alb. Esses resíduos de cisteína são de grande importância pela capacidade de 

formarem pontes dissulfeto, estabilizando a estrutural tridimensional dessas proteínas. Sen et al. 

(2002), demonstraram que a Ara h 2, albumina 2S purificada de amendoim, apresentou 

resistência contra a proteólise por tripsina e proteases “tripsina-like”. Essa resistência está 

relacionada às pontes dissulfeto presentes na estrutura dessas proteinas. Além disso, a presença 

dessas pontes parece estar relacionada com a capacidade dessas proteínas em inibir proteases 

serínicas (JOSÉ-ESTANYOL et al., 2004), atividade esta para a Rc-2S-Alb.   

 A Mabinlin-1 de R. communis apresenta em sua sequencia uma região que é chamada de 

AAI_SS (Alpha amilase inhibitor seed storage protein family), responsável pela interação da 

mabinlin-1 com  a enzima α-amilase.  Essa região é composta por 83 resíduos de aminoácidos, 

começando com um resíduo de Asn
171

 e terminando com Tyr
254

 (Figura 14, quadrado 

vermelho). A Rc-2s-alb apresenta essa região incluído os resíduos de aminoácidos inicial e o 

final. Porém a região, que interage com o sítio ativo da enzima, que na Mabinlin-1, é formada 

pelos resíduos de aminoácidos Gln
209

, Ser
210

, Gln
211

 e Arg
218

 (Figura 14, quadrado preto), os 

quais não foram analisados na sequência da Rc-2s-alb que foi obtida por espectrometria de 

massas. 

 No alinhamento entre as proteínas, é mostrada uma região formada pelos resíduos de 

aminoácidos Arg
240

, Asn
244

 e Gly
250

, que como descrito por Chan et al., (2002) é um sítio de 

ligação a outra proteína não descrita. Essa região é altamente conservada na Rc-2S-Alb, e 

através, de evidências experimentais relatadas no presente trabalho, de que a Rc-2S-Alb tem a 

capacidade de inibir a tripsina e dados relatados na literatura (JAMES et al., 1997; MORENO; 

CLEMENTE, 2008), da existência de inibidores bifuncionais (Inibidor α-amilase/proteases), 

possivelmente, essa região pode estar relacionada com a capacidade da Rc-2S-Alb em inibir 

tripsina. 
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A similaridade estrutural dentro da família das albuminas 2S é elevada, e tais 

semelhanças têm sido exploradas em estudos de modelagem molecular comparativa de proteínas 

(BARRE; BORGES; ROUGÉ, 2005; BARRE et al., 2005; BARRE et al., 2007; MORENO; 

CLEMENTE, 2008). Através da sequência parcial da Rc-2S-Alb obtida por espectrometria, foi 

possível, construir de forma ilustrativa, a estrutura tridimensional da Rc-2S-Alb, utilizando como 

modelo a RicC3 de R. communis (PANTOJA-UCEDA et al., 2003) (RCSB Protein Data Bank 

code 1PSY), que possuem estrutura resolvida.  

A Figura 15 A mostra que a Rc-2S-Alb apresenta à região hipervariável similar a 

apresentada pela RicC3 (Figura 15 B, setas). Está região hipervariável é altamente conservada 

em todas as albuminas 2S, sendo responsável pela formação de um looping ou alça de ligação 

entre a α-hélice III e α-hélice IV da subunidade grande (SHEWRY et al., 1995; PANTOJA –

UCEDA et al., 2003; MORENO; CLEMENTE, 2008). Segundo Wolff et al. (2004), essa região 

hipervariável é, em grande parte, responsável pela alergenicidade das albuminas 2S. Em 

albuminas 2S, aproximadamente 50% da sua estrutura secundária constituída por α-hélice. Essas 

α-hélices são:  α-hélice Ia e Ib na subunidade pequena; α-hélice II, α-hélice III, e α-hélice IV na 

subunidade grande (PANTOJA-UCEDA, et al., 2003; PANTOJA-UCEDA et al., 2004). A 

Figura 15 (A e B), mostra que a α-hélice IV, está situada na mesma posição em ambas as 

estruturas, Rc-2S-Alb e RicC3, confirmando a alta similaridade e o alto grau de conservação nas 

estruturas das albuminas 2S. A Figura 15 (C e D) é uma representação em “cartoon” (Pymol), 

mostrando a organização topológica de uma ponte dissulfeto na estrutural tridimensional da  

RicC3, que aparece na mesma posição na Rc-2S-Alb (Figura 15 C). Estes dados reafirmam a 

existência de semelhanças estruturais na família das albuminas 2S (BARRE; BORGES; 

ROUGÉ, 2005; BARRE et al., 2005; BARRE et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2011).  

Como exposto na Figura 15 (A e B) existe similaridade entre na formação da α-hélice IV 

em ambas as estruturas da Rc-2S-Alb e RicC3. Então, foi realizado alinhamento com o auxílio 

da ferramenta ESPripti 2.2 (http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript/), para analisar a similaridade 

da sequência responsável pela formação da α-hélice IV. No alinhamento também foi incluída a 

sequência da Mabinlin-1, a qual mostra alta similaridade com a Rc-2S-Alb. O alinhamento 

(Figura 16) das sequências mostrou que a sequência responsável pela formação da α-hélice IV 

http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript/
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SERVAQRAGEIVSSCGV, é bastante conservada em todas as sequências que foram alinhadas 

(BARRE; BORGES; ROUGÉ et al., 2005). A Figura 16 mostra, também, regiões conservadas, 

onde se localizam resíduos de glicina, que favorecem e possibilitam à formação de folhas β.  As 

folhas β representam um importante papel para as albuminas 2S, por serem sítios de clivagem de 

proteases (aspárticas e/ou serínicas), sendo a proteólise o principal processamento pós-

traducional sofrido por representantes típicos dessa classe de proteínas (MONSALVE et al., 

1990; D´HONDT et al., 1993).  

Estudos recentes têm associado às albuminas 2S com um possível papel nos mecanismos 

de defesa de plantas.  Essa sugestão está baseada na atividade inibitória de α-amilase/protease 

que as albuminas 2S apresentam e, também, por possuírem atividade inibitória do 

desenvolvimento de diversos patógenos de plantas (BARCISZEWSKI et al., 2000; MANDAL et 

al., 2002; ODINTSOVA et. al., 2010;  DO NASCIMENTO et al., 2011, KOVALSKAYA; 

ZHAO; HAMMOND, 2011).  

Nos últimos anos, várias proteínas antifúngicas têm sido encontradas em diferentes 

sementes, e elas são tradicionalmente associadas com mecanismos de defesa de plantas (Shewry 

& Lucas, 1997).  Cincos potentes proteínas antifúngicas foram recentemente isoladas de 

sementes de Malva parviflora, denominadas de CW-1, CW-2, CW-3, CW-4, e CW-5. Elas 

apresentaram atividade inibitória de crescimento de dois fungos fitopatogênicos importantes, 

Fusarium graminearum e Phytophthora infestans (Wang & Bunkers, 2000). AGIZZIO et al. 

(2003) mostraram que uma albumina 2S purificada de maracujá apresentou atividade inibitória 

de crescimento de vários fungos, tais como F. oxysporum, C. lindemuthianum e C. musae. Em 

outro estudo, albuminas 2S (To-A1, To-A2 e To-A3) purificadas de sementes de Taraxacum 

officinale inibiram a germinação de esporos de Fusarium oxysporum, Helminthosporium sativum 

e Phoma betae (Odintsova et al., 2010).  Nesse estudo aqui relatado, a Rc-2S-Alb não apresentou 

capacidade de inibir a germinação de esporos dos fungos Fusarium oxysporum e Rizoctonia 

solani (Figura 17). Nesse estudo aqui relatado, a Rc-2S-Alb não apresentou capacidade de inibir 

a germinação de esporos dos fungos Fusarium oxysporum e Rizoctonia solani (Figura 17) nem 

de inibir o crescimento micelial dos fungos F. oxysporum, C. gloeosporioides, F. solani, R. 

solani (Figura 19). É possível que esses resultados negativos possam estar relacionados com a 
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baixa concentração (83 µg/mL) de Rc-2S-Alb usada, vez que inferior às concentrações utilizadas 

nos ensaios de inibição dos trabalhos acima citados (100 a 250 µg/mL). 

Um fato interessante mostrado na Figura 18 foi a capacidade demonstrada pela Rc-2S-

Alb em aglutinar os esporos dos fungos F. oxysporum e R. solani Resultado semelhante foi 

encontrado por Ribeiro et al, (2012) para uma albumina 2S purificada de Passiflora edulis, que 

apresentou a capacidade de aglomerar várias classes de leveduras, dentre elas Saccharomyces 

cerevisiae. Esse fato suscita a seguinte questão: será que a Rc-2S-Alb poderia funcionar, 

também, além de se comportar como inibidor de proteases serínicas, como uma hololectina?. 

Essa hipótese precisa ser esclarecida.   

Estudos recentes têm sido direcionados não somente visando a utilização de albuminas 

2S como forma de controle de fungos fitopatogênicos, mas, também, como agentes 

antibacterianos, na tentativa de inibir e controlar o crescimento de bactérias patogênicas a seres 

humanos (HAMBURGER; HOSTETTMAN, 1991; KOVALSKAYA; ZHAO; HAMMOND, 

2011; PELEGRINI et al., 2011; CÂNDIDO et al., 2011).  Com objetivo de avaliar a atividade 

antibacteriana da Rc-2S-Alb, e se possível, determinar o MCI (mínima concentração inibitória), 

foi feito ensaio de inibição do crescimento contra três bactérias patogênicas a seres humanos: 

Pseudomonas aeruginosas (Figura 20 A e B), Klebsiella pneumonae (Figura 21 A e B), e 

Bacillus subtilis (Figura 22 A e B). Um fato intrigante foi a constatação de que as concentrações 

de Rc-2S-Alb abaixo de 1 µg/100 µL foram aquelas que apresentaram maior atividade inibitória 

do crescimento bacteriano. De fato, a maior inibição do crescimento bacteriano observada para 

todas as cepas testadas ocorreu na concentração de 0,26 µg/ mL, enquanto que a concentração de 

8,3 µg/100 µL não foi efetiva. Maria-Neto (2011), descreveram que a MCI da albumina 2S 

purificada de sementes de gergelim está abaixo de 3 µg/200 µL para K. pneumonae. Pelegrini et 

al. (2008), demonstraram que uma proteínas rica em glicina purificada de sementes de Psidium 

guajava, apresentou MCI de 4 µg inibindo o crescimento de K. pneumonae. Ngai & NB (2004) 

demonstraram concentrações (22 µg/10 µl) de uma proteína “napin-like” foi capaz de inibir o 

crescimento da P. aeruginosas. No caso da Rc-2S-Alb, não há explicação para justificar porque 

as menores concentrações apresentaram atividade inibitória contra as bactérias testadas enquanto 

que as concentrações maiores, aparentemente, não. Como visto anteriormente (Figura 18 B e D), 

a Rc-2S-Alb mostrou capacidade de aglomerar os esporos dos fungos F. oxysporum e R. solani. 
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É possível que esse mesmo efeito aglutinante tenha acontecido com as bactérias testadas.   O fato 

de o ensaio bacteriano ter sido realizado através de medição do aumento da turbidez no 

comprimento de onda de 630 nm, os aglomerados possivelmente formados, podem ter 

contribuído para aumentar a turbidez do meio, elevando, assim, as leituras de absorbância, 

levando, consequentemente, a interpretação errônea de um falso crescimento bacteriano. Este 

mesmo resultado (dados não mostrados) também foi obtido com o extrato total da torta da 

mamona, nas mesmas concentrações da Rc-2S-Alb pura. Broin et al. (2002) mostraram uma 

proteína de Moringa oleifera, que apresenta  similaridade com uma albumina 2S, com 

capacidade de aglomerar a bactéria P. brassicacearum. Resultados semelhantes foram 

encontrados por  Ghebremichael et al., (2005), quando mostraram que uma proteína purificada 

de Moringa oleifera, com similaridade com albuminas 2S, foi capaz de aglomerar células de 

Escherichia coli, bem como outras bactérias. Os dados encontrados no presente trabalho, 

somados aos que existem na literatura, favorecem a hipótese de que, provavelmente, a Rc-2S-

Alb pode mesmo apresentar capacidade de aglomerar bactérias, fenômeno que precisa ser 

comprovado por microscopia. Contudo, como citado acima, a Rc-2S-Alb, mostrou-se eficiente 

em inibir o crescimento bacteriano, quando em baixas concentrações.  
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7 – Conclusões e perspectivas 

 

 O presente trabalho relata a purificação de uma nova albumina 2S de Ricinus 

communis. Essa proteína, denominada de Rc-2S-Alb, apresenta características 

moleculares e estruturais semelhantes às demais proteínas que constituem a 

família das albuminas 2S. Pelo fato de apresentar atividade inibitória sobre 

proteases serínicas e aglutinar fungos fitopatogênicos e bactérias, a Rc-2S-Alb, 

considerada como proteína de reserva, pode desempenhar outras funções na 

planta, como defesa contra agressores. 

 Em relação à sua ação antibacteriana, a Rc-2S-Alb deve ser explorada no sentido 

de verificar sua eficácia como um novo agente terapêutico alternativo no combate 

a bactérias resistentes aos produtos disponíveis, hoje, no mercado, o que, se 

confirmado, poderá contribuir para a melhoria da saúde humana.     

 Como perspectivas, destaca-se a necessidade de realizar novos experimentos para 

o conhecimento da estrutura tridimensional da Rc-2S-Alb, bem como entender 

como é estabelecida sua estrutura trimérica. Em virtude das semelhanças 

apresentadas com outras albuminas 2S já descritas, também se faz necessária a 

realização de experimentos para avaliar se a Rc-2S-Alb apresenta atividade 

inibitória de α-Amilase, bem como alergenicidade, parâmetros que também são 

importantes para sua aplicação biotecnológica. 

 

 

 

 

 



91 

 

  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AALBERSE, R. C. Structural biology of allergens. Journal of Allergy and Clinical 

Immunology, v. 106, p. 228-38, 2000.  

 

ABE, M.; ABE, K.; KURODA, M.;  ARAI, S. Corn kernel cysteine proteinase inhibitor as a 

novel cystatin superfamily member of plant origin: molecular cloning and expression studies. 

European Journal of Biochemistry, v. 209, p. 933-937, 1992. 

 

AGIZZIO, A. P.; CARVALHO, A. O.;  RIBEIRO, S. D. F.;  MACHADO, O. L.; ALVES, E. 

W.; OKOROKOV, L. A.; SAMARAO, S. S.;  BLOCH, C.; PRATES, M. V.; GOMES, V. M. A 

2S albumin- homologous protein from passion fruit seeds inhibits the fungal growth and 

acidification of the medium by Fusarium oxysporum. Archive of Biochemistry and Biophysics, 

v. 416, p. 188–195, 2003. 

 

AHN, Y. J.; CHEN, G. Q. Temporal and spatial expression of 2S albumin in castor (Ricinus 

communis L.).  Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 55, p. 10043–10049, 2007. 

AKHTAR, M.; MAHMOOD, I. Control of plant-parasitic nematodes with organic and inorganic 

amendments in agricultural soil. Applied Soil Ecology, v. 4, p. 243-247, 1996. 

AKHTAR, M.; MALIK, A. Roles of organic soil amendments and soil organisms in the 

biological control of plant-parasitic nematodes: A review. Bioresource Technology. v. 74, p. 

35-47, 2000.  

 

ALBUQUERQUE, R. C. Modificações na composição da torta de mamona em função do 

armazenamento e do teor de umidade. Campina Grande, Universidade Federal de Campina 

Grande. 57 p. (Dissertação de Mestrado). (2006). 

 

ALCOCER, M. J. C.; MURTAGH, G. J.; BAILEY, K.; DUMOULIN, M.; MESEGUER, A. S.; 

PARKER, M. J., ARCHER, D. B. The disulphide mapping, folding and characterization of 



92 

 

recombinant Ber e 1, an allergenic protein, and SFA8, two sulphur-rich 2S plant albumins. 

Journal of Molecular Biology, v. 324, p. 165, 2002. 

 

ALLISON, J. R.; MOLL, G. P.; GUNSTEREN, W. F. V. Investigation of stability and disulfide 

bond shuffing of lipid transfer proteins by molecular dynamics simulation. Biochemistry, v. 49, 

p. 6916–6927, 2010. 

 

ALVES, M. Próteses de óleo de mamona revolucionam a medicina. Super Saudável, v. 21, p. 

11-12, 2004. 

 

AMARAL, J. G. C. (2003). Variabilidade Genética para Características Agronômicas entre 

Progênies Autofecundadas de Mamona (Ricinus communis L.) cv. AL Guarany. 59 p. Tese 

(Doutorado em Agronomia). Faculdade Agronômica da UNESP – Campus de Botucatu.  

 

AMORIM, P. Q. R. (2005). Perspectiva histórica da cadeia da mamona e a introdução da 

produção de biodiesel no semi-árido Brasileiro sob o enfoque da teoria dos custos de transação. 

95 p. Monografia de graduação – Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

ANDRADE, L. B. S. (2008). Inibidores de Proteases Cisteínicas de Raízes de Crotalaria 

pallida: Isolamento, Purificação, Caracterização e Avaliação de sua Ação contra 

Meloidogyne incognita. 191 f. Tese (Doutorado em Bioquímica), Departamento de Bioquímica e 

Biologia Molecular, Universidade Federal do Ceará. 

 

BARCISZEWSKI, J.; SZYMANSKI, M.; HAERTLE, T. Minireview: analysis of rape seed 

napin structure and potential roles of the storage protein. Journal of Protein Chemistry, v. 19, 

p. 249–254, 2000. 

 

BARRE, A.; BORGES, J. P.; ROUGÉ. Molecular modeling of the major peanut allergen Ara h 1 

and other homotrimeric allergens of the cupin superfamily: a structural basis for their IgE-

binding cross-reactivity. Biochimie, v. 87, p. 499-506, 2005. 



93 

 

 

BARRE, A.; JACQUET, G.; SORDET, C.; CULERRIER, R.; ROUGÉ, P. Homology modeling 

and conformational analysis of IgE-binding epitopes or Ara h 3 and other legumin allergens with 

a cupin fold from tree nuts. Molecular Immunology, v. 44, p. 3243-3255, 2007. 

 

BARRE, A.; BORGES, J. P.; CULERRIER, R.; ROUGE, P. Homology modeling of the major 

peanut allergen Ara h 2 and surface mapping of IgE-binding epitopes.  Immunology Letters, v. 

100, p. 153, 2005. 

 

BASHIR, M. E. H.; HUBATSCH, I.; LEINENBACH, H. P.; ZEPPEZAUER, M.; PANZANI, R. 

C.; HUSSEIN. I. H. Ric c 1 and Ric c 3, the allergenic 2S albumin storage proteins of Ricinus 

communis: Complete primary structures and phylogenetic relationships. International Archives 

of Allergy and Immunology, v. 115, p. 73-82, 1998. 

 

BAUD, F.; PEBAY-PEYROULA, E.; COHEN-ADDAD, C.; ODANI, S.; LEHMANN, M. S. 

Crystal structure of hydrophobic protein from soybean; a member of a new cysteine-rich family. 

Journal of Molecular Biology, v. 231, p. 877–887, 1993. 

 

BEHNKE, C. A.; YEE, V. C.; TRONG, I. L.; PEDERSEN, L. C.; STENKAMP, R. E.; KIM, S. 

S.; REECK, G. R.; TELLER, D. C. Structural determinants of the bifunctional corn Hageman 

inhibitor: x-ray crystal structure at 1.95 A resolution. Biochemistry, v. 37, p. 15277-15288, 

1998. 

 

BELTRÃO, N. E. M.; MELO, F. B.; CARDOSO, G. D.; SEVERINO, L. S. Mamona: Árvore do 

Conhecimento e Sistemas de Produção para o Semi-árido Brasileiro. Campina Grande, PB: 

MAPA,  19 p. (2003).   

 

BHAVNANI, S. M.; BALLOW, C. H. New agents for Gram-positive bacteria. Current 

Opinion in Microbiology, v. 3, p. 528–534, 2000. 

 



94 

 

BLUM, H.; BEIER, H.; GROSS, H. J. Improved silver staining of plant-proteins, RNA and 

DNA, in polyacrylamide gels. Electrophoresis. v. 8, n. 2, p. 93-99, 1987. 

 

BOLLER, T. Biochemical analysis of chitinases and ß-1,3-glucanases. In: Molecular Plant 

Pathology, Vol. II. (Eds.): S.J. Gurr, M.J. McPherson, D.J. Bowles. Oxford University Press, 

Oxford, UK, pp. 23-29. (1992). 

 

BRADFORD, H. H. A rapid and sensitive method for the quantification of microgram quantities 

of protein using the principle of dye binding. Analytical Biochemistry, v. 72, p. 248-254, 1976. 

 

BRASIL, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Portal de informações sobre a mamona. 

Disponível em: http://www.cnpa.embrapa.br/produtos/mamona/index.html Acesso em: março, 

2010b. 

 

BRASIL, Presidência da República. Lei Nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11097.htm Acesso em: março, 

2010. 

 

BREITENEDER, H.; MILLS, E. N. C. Nonspecific lipid-transfer proteins in plant foods and 

pollens: an important allergen class. Current Opinion Allergy Clinical Immunology, v. 5, p. 

275-279, 2005. 

 

BREITENEDER, H.; EBNER, C. Molecular and biochemical classification of plant-derived food 

allergens. Journal of Allergy Clinical Immunology, v. 106, p. 27-36, 2000. 

 

BREITENEDER, H.; MILLS, E. N. C. Plant food allergens – structural and functional aspects of 

allergenicity. Biotechnology Advances, v. 23, p. 395-399, 2005. 

 

BREITENEDER, H.; RADAUER, C. A classification of plant food allergens. Journal Allergy 

Clinical Immunology, v. 113, p. 821–30, 2004. 



95 

 

 

BROIN, M.; SANTAELLA, C.; CUINE, S.; KOKOU, K.; PELTIER, G.; JOET, T. Flocculent 

activity of a recombinant protein from Moringa oleifera Lam. seeds.  Applied Microbiology 

Biotechnology, v. 60, p. 60114 – 119, 2002. 

 

BROEKAERT, W. F.; CAMMUE B. P. A.; DEBOLLE M. F. C.; THEVISSEN K.; DESAM- 

BLANX G. W.; OSBORN, R. W. Antimicrobial peptides from plants. Critical Review in Plant 

Sciences, v. 16, p. 297-323, 1997.   

 

BURNETT, G. R.; RIGBY, N. M.; MILLS, E. N. C.; BELTON, P. S.; FIDO, R. J.; TATHAM, 

A. S.; SHEWRY, P. R. Characterization of the emulsification properties of 2S albumins from 

sunflower seed. Journal of Colloid and Interface Science, v. 247, p. 177-85, 2002. 

 

CAMMUE, B. P. A.; THEVISSEN, K.; HENDRIKS M.; EGGERMONT K.; GODERIS I. J.; 

PROOST, P.; VAN DAMME, J.; OSBORN, R. W.; GUERBETTE, F.; KADER, J. C.; 

BROEKAERT, W. F.  A potent antimicrobial protein from Onio seeds showing sequence 

homology to plant lipid transfer proteins. Plant Physiology, v. 109, p. 445-55, 1995. 

 

CÂNDIDO, M. J. D.; BOMFIM, M. A. D.; SEVERINO, L. S.; OLIVEIRA, S. Z. R.; (2008). 

Utilização de co-produtos da mamona na alimentação animal. In: Congresso Brasileiro de 

Mamona. v. 3, Salvador - Bahia.  

 

CANGEMI, J. M.; SANTOS, A. M.; CLARO NETO, S. A Revolução Verde da Mamona. 

Química Nova na Escola, v. 32, 2010. 

 

CHAN, A., PUIU, D., MELAKE, A., ORVIS, J., ZHAO, Q., WORTMAN, J., UTTERBACK, 

T., ROSOVITZ, M. J., INMAN, J. M., AMEDEO, P., SCHOBEL, S., GALINSKY, K., 

FRASER, C., RAVEL, J. AND RABINOWICZ, P. (2008). Direct submission. J. Craig Venter 

Institute, 9704 Medical Center Dr., Rockville, MD 20850, USA. 

 



96 

 

CHIERICE, G. O.; CLARO NETO, S. Aplicação industrial do óleo. In: Azevedo, D. M.P.; Lima, 

E.F. O agronegócio da mamona no Brasil. Brasília: EMBRAPA, p. 89-119, 2001. 

 

Clemente, A.; Jimenez, E.; Marin-Manzano, M.C.; Rubio, L.A. (2008). Active Bowma-Birk 

inhibitors survive gastrointestinal digestion at the terminal ileum of pigs fed chickpea-based 

diets. Journal of the Science of Food and Agriculture.  V.. 88, p. 513-521. 

 

COSTA, F. T.; NETO, S. M.; BLOCH, C.; FRANCO, O. L. Susceptibility of human pathogenic 

bacteria to antimicrobial peptides from sesame kernels. Current Microbiology, v. 55, p. 162– 

166, 2007. 

 

COSTA, F. X.; BELTRÃO, N. E. M. Avaliação do solo submetido a adubação com lixo 

orgânico e torta da mamona com a fenologia da mamoneira. Engenharia Ambiental - Espírito 

Santo do Pinhal, v. 7, p. 191-200, 2010. 

 

COSTA, F. X.; BELTRÃO, N. E. M.; SILVA, F. E. A.; MELO FILHO, J. S.; SILVA. M. A. 

Disponibilidade de nutrientes no solo em função de doses de matéria orgânica no plantio da 

mamona. Revista verde de agroecologia e desenvolvimento sustentável. Mossoró – RN, v.5, 

n.3, p. 204 – 212, 2010b.  

 

COSTA, F. X.; SEVERINO, L. S.; BELTRÃO, N. E. M.; FREIRE, R. M. M.; LUCENA, A. M. 

A.; GUIMARÃES, M. M. B. Avaliação de teores químicos na torta de mamona. Revista de 

Biologia e Ciências da Terra, v. 4, n. 2, 2004. 

 

D’HONDT, K.; BOSCH, D.; VAN DAMME, J.; GOETHALS, M.; VANDEKERCKHOVE, J.; 

KREBBERS, E. An aspartic proteinase present in seeds cleaves Arabidopsis 2S albumin 

precursors in vitro. Journal of Biological Chemistry, v. 268, p. 20884–20891, 1993. 

 

DA SILVA, J. G.; MACHADO, O. L. T.; IZUMI, C.; PADOVAN, J. C.; CHAIT, B. T.; 

MIRZA, U. A.; GREENE, L. J. Amino acid sequence of a new 2S albumin from Ricinus 



97 

 

communis which is part of a 29-kDa precursor protein. Archive of Biochemistry and 

Biophysic, v. 336, p. 10-8, 1996. 

 

DO NASCIMENTO, V. V.; CASTRO, H. C.; ABREU, P. A.; OLIVEIRA, A. E. A.; 

FERNANDEZ, J. H.,  JUCÉLIA, S. A.; MACHADO, O. L. T. In silico structural characteristics 

and amylase inhibitory properties of Ric c 1 and Ric c 3, allergenic 2S albumins from Ricinus 

communis seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 59; p.  4814-4821, 2011. 

 

DUTRA, M. R.; PAIVA, B. R. T. L.; MENDONÇA, P. L. P.; GONZAGA, A.; CAMPOS, V. P.; 

NETO, P. C., FRAGA, A. C. (2006). Utilização de silicato de cálcio e torta de mamona no 

controle do nematóide Meloidogyne exigua em cafeeiro irrigado. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE MAMONA, 2.,  Aracaju, SE. Cenário Atual e Perspectivas: anais... 

Campina Grande: Embrapa Algodão. não paginado. 

 

ERLANGER, B. F.; KOKOWSKY, N.; COHEN, W. The preparation and properties of two new 

chromogenic substrates of trypsin. Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 95, p. 271-

278, 1961. 

 

FANG, E. F.; WONG, J. H.; LIN, P.; NG, T. B. Biochemical characterization of the RNA-

hydrolytic activity of a pumpkin 2S albumin. FEBS Letters, v. 584, p. 4089-4096, 2010. 

 

FREIRE, M. G. M.; GOMES, V. M.; CORSINI, R. E.; MACHADO, O. L. T.; SIMONE, S. G.; 

NOVELLO, J. C.; MARAGONI, S.; MACEDO, M. L. R. Isolation and partial characterization 

of a novel lectina from Talisia esculenta seeds interferes with fungal growth. Plant Physiology 

and Biochemistry, v. 40, p. 61-68, 2002. 

 

FREITAS, S. M.; FREDO, C. E. Biodiesel a base de óleo de mamona: algumas considerações e 

informações econômicas, v. 35, n. 1, 2005. 

 



98 

 

GARCIA-OLMEDO, F.; MOLINA, A.; ALAMILLO, J. M.; RODRIGUEZ-PALENZUELA, P. 

Plant defense peptides. Biopolymers, v. 47, p. 479, 1998. 

 

GEHRIG, P. M.; KRZYZANIAK, A.; BARCISZEWSKI, J.; BIEMANN, K. Mass spectrometric 

amino acid sequencing of a mixture of seed storage proteins (napins) from Brassica napus, 

products of a multigene family.  Proceedings of the National Academy of Science of the 

United states, v. 93, p. 3647-3652, 1996. 

 

GENOV, N.; GOSHEV, I.; NIKOLOVA, D.; GEORGIEVA, D. N.; FILIPPI, B.; SVENDSEN, 

I. A novel thermostable inhibitor of trypsin and subtilisin from the seeds of Brassica nigra: 

amino acid sequence, inhibitory and spectroscopic properties and thermostability. Biochemistry 

and Biophysic Acta, n. 1341, p. 157-164, 1997. 

 

GINCEL, E.; SIMORRE, J. P.; CAILLE, A.; MARION, D.; PTAK, M.; VOVELLE, F. Three-

dimensional structure in solution of a wheat lipid-transfer protein from multidimensional 1H-

NMR data. A new folding for lipid carriers. European Journal of Biochemistry, v. 226, p. 413, 

1994. 

 

GÓES, G. B. (2010). Adubação do girassol com torta de mamona da produção de biodiesel 

direto da semente. 63f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Solo), Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido, UFERSA, Mossoró-RN. 

 

GONÇALVES, N. P.; FARIA, M. A. V. R.; SATURNINO, H. M.; PACHECO, D. D. Cultura da 

mamoneira. Informe Agropecuário, v. 26, p. 28-32, 2005. 

 

GONZALEZ-PEREZ, S.; VEREIJKEN, J. M.; VAN KONINGSVELD, G. A.; GRUPPEN, H.; 

VORAGEN, A. G. J. Physicochemical properties of 2S albumins and the corresponding protein 

isolate from sunflower (Helianthus annuus). Journal of Food Science, v. 70, p. 98–103, 2005. 

 



99 

 

Gouet, P., Courcelle, E., Stuart, D.I. and Metoz, F. (1999). ESPript: multiple sequence 

alignments in PostScript. Bioinformatics. v. 15, p. 305-8. 

 

GUPTA, P.; GAUR, V.; SALUNKE, D. M. Purification, identification and preliminary 

crystallographic studies of a 2S albumin seed protein from Lens culinaris. Acta 

Crystallographica, v. 64, p. 733-736, 2008. 

 

HARA-HISHIMURA, I.; TAKEUCHI, Y.; INOUE, I.; NISHIMURA, M. Vesicle transport and 

processing of the precursor to 2S albumin in pumpkin. The Plant Journal, v. 4, p. 793–800, 

1993. 

 

HAUSER. M.; EGGER M.; WALLNER, M.; WOPFNER, N.; SCHMIDT, G.; FERREIRA, F. 

Molecular properties of plant food allergens: A current classification into protein families. The 

Open Immunology Journal, v. 1, p. 1-12, 2008. 

 

HIGGINS, T. J. V.; CHANDLER, P. M.; RANDALL, P. J.; SPENCER, D.; BEACH, L. R.; 

BLAGROVE, R. J.; KORTT, A. A.; INGLIS, A. S. Gene structure, protein structure, and 

regulation of the synthesis of a sulfur-rich protein in pea seeds. Journal of Biological 

Chemistry, v. 261, p. 11124-11130, 1986. 

 

HOFFMANN-SOMMERGRUBER, K. Plant allergens and pathogenesis-related proteins. What 

do they have in common? International Archive of Allergy Immunology, v. 122, p. 155-166, 

2000. 

 

HOFFMANN-SOMMERGRUBER, K.; MILLS, E. N. C. Food allergen protein families and 

their structural characteristics and application in component-resolved diagnosis: new data from 

the EuroPrevall project. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 395, p. 25–35, 2009. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aspergilose acessado em 1/11/2011 8:00 hrs 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae acessado em 29.10.2011 9:20 hrs 



100 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mamona acessado em 29.10.2011 9:09 hrs 

http://www.cnpa.embrapa.br/produtos/mamona/index.html acessado em 10/29/2011 as 10:51 

 

IRWIN, S. D.; KEEN, J. N.; FINDLAY, J. B.; LORD, J. M. The Ricinus communis 2S albumin 

precursor: a single preprotein may be processed in two different heterodimeric storage proteins. 

Molecular and General Genetics, v. 2, p. 400-408, 1990. 

 

JAMES, J. M.; SIXBEY, J. P.; HELM, R. M.; BANNON, G. A.; BURKS, A. W. Wheat alpha-

amylase inhibitor: a second route of allergic sensitization. Journal of Allergy and Clinical 

Immunology, v. 99, p. 239-44, 1997. 

 

JEAN-FRANCOIS, F.; ELEZGARAY, J.; BERSON, P.; VACHER, P.; DUFOURC, E. J. Pore 

formation induced by an antimicrobial peptide: electrostatic effects. Biophysical Journal, v. 95, 

p. 5748–5756, 2008. 

 

JOSE-ESTANYOL, M.; GOMIS-RUTH, F. X.; PUIGDOMENECH, P. The eight-cysteine 

motif, a versatile structure in plant proteins.  Plant Physiology and Biochemistry, v. 42, p. 355-

65, 2004. 

JI, G.; KUÉ, J. Antifungal activity of cucumber β-1,3-glucanase and chitinases. Physiology and 

Molecular Plant Pathology, v. 49, p. 257-256, 1996. 

 

JYOTHI, T.C.; SINHA, S.; SINGH, S. A.; SUROLIA, A.; APPU RAO, A. G. Napin from 

Brassica juncea: thermodynamic and strucutural analysis of stability.  Biochimica et Biophysica 

Acta, v. 1774, p. 907-919, 2007. 

 

KHAN, A. S; BRAGA, F. L. P.; MAYORGA, R. D. Nível tecnológico e balanço econômico de 

produção de mamona para obtenção do biodiesel no estado do Ceará. Revista de Economia e 

Agronegócio, v. 6, n. 1, p. 105-132, 2008.   

 

http://www.cnpa.embrapa.br/produtos/mamona/index.html%20acessado%20em%2010/29/2011%20as%2010:51


101 

 

KOPPELMAN, S. J.; NIEUWENHUIZEN, W. F.; GASPARI, M.; KNIPPELS, L. M. J.; 

PENNINKS, A. H.; KNOL, E. F.; HEFLE, S. L.; DE JONGH, H. H. J. Reversible denaturation 

of Brazil nut 2S albumin (Ber e1) and implication of structural destabilization on digestion by 

pepsin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 53, p. 123-31, 2005. 

 

KORTT, A. A.; CALDWELL, J. B.; LILLEY, G. G.; HIGGINS, T. J. Amino acid and cDNA 

sequences of a methionine-rich 2S protein from sunflower seed (Helianthus annuus L.). 

European Journal of Biochemistry, v. 195, p. 329-334, 1991. 

 

KORTT, A. A.; CALDWELL, J. B. Low molecular weight albumins from sunflower seed: 

identification of a methionine-rich albumin. Phytochemistry, v. 29, p. 2805-2810, 1990. 

 

KOVALSKAYA, N.; ZHAO, Y.; HAMMOND, R. W. Antibacterial and antifungal activity of a 

snaking-defensin hybrid protein expressed in tobacco and potato plans. The Open Science 

Journal, v. 5, p. 29-42, 2011. 

 

KREIS, M.; FORDE, B. G.; RAHMAN, S.; MIFLIN, B. J.; SHEWRY, P. R. Molecular 

evolution of the seed storage proteins of barley, rye and wheat. Journal of Molecular Biology, 

v. 183, p. 499-502, 1985. 

 

KUMARASAMY, Y.; COX, P. J.; JASPARS, M.; NAHAR, L.; SARKER, S. D. Screening 

seeds of Scottish plants for antibacterial activity. Journal of Ethnopharmacology, v. 83, p. 73-

77, 2002. 

 

LAEMMLI, U. K. Cleveage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature, v. 227, p. 680-685, 1970. 

 

LEHMANN, K.; HOFFMANN, S.; NEUDECKER, P.; SUHR, M.; BECKER, W. M.; ROSCH, 

P. High-yield expression in Escherichia coli, purification, and characterization of properly folded 

major peanut allergen Ara h 2.  Protein Expression and Purification, v. 31, p. 250-259, 2003. 



102 

 

 

LEHMANN, K.; SCHWEIMER, K.; REESE, G.; RANDOW, S.; SUHR, M.; BECKER, W. M.; 

VIETHS, S.; ROESCH, P. Structure and stability of 2S albumin-type peanut allergens: 

implications for the severity of peanut allergic reactions. Biochemistry Journal, v. 395, p. 463-

72, 2006. 

 

LEHRER, R. I.; GANZ, T. Antimicrobial peptides in mammalian and insect host defence. 

Current Opinion in Immunology, v. 11, p. 23-27, 1999. 

 

LI, G.; CHANDRASEKHARAN, M. B.; WOLFFE, A. P.; HALL, T. C. Chromatin structure and 

phaseolin gene regulation. Plant Molecular Biology, v. 46, p. 121–129, 2001. 

 

LIMA, R. L. S.; SEVERINO, L. S.; ALBUQUERQUE, R. C.; BELTRÃO, N. E. M.; 

SAMPAIO, L. R. Casca e torta de mamona avaliados em vasos como fertilizantes orgânicos. 

Revista Caatinga, v. 21 n. 5, p. 102-106, 2008. 

LIMA, R. L. S.; SEVERINO, L. S.; SAMPAIO, L. R.; SOFIATTI, V.; GOMES, J. A.; 

BELTRÃO, N. E. M. Blends of castor meal and castor husks for optimized use as organic 

fertilizer. Industrial Crops and Products, v. 33, n. 2, p. 364-368, 2010. 

 

LIN, J.; FIDO, R.; SHEWRY, P.; ARCHER, D. B.; ALCOCER, M. J. C. The expression and 

processing of two recombinant 2S albumins from soybean (Glycine max) in the yeast Pichia 

pastoris.  Biochimistry and Biophysic Acta, v. 1698, p. 203-212, 2004. 

 

LIN, J.; SHEWRY, P. R.; ARCHER, D. B.; BEYER, K.; NIGGEMANN, B.; HAAS, H.; 

WILSON, P.; ALCOCER, M. J. C. The potential allergenicity of two 2S albumin from soybean 

(Glycine max): a protein microarray approach. International Archives of Allergy and 

Immunology, v. 141, p. 91-102, 2006. 

 



103 

 

MACIEL, F. M.; LABERTY, M. A.; OLIVEIRA, N. D.; FELIX, S. P.; SOARES, A. M. S.; 

VERÍCIMO, M. A.; MACHADO, O. L. T. A new 2S albumin from Jatropha curcas L. seeds 

and assessment of it allergenic properties. Peptides, v. 30, p. 2103-2107, 2009. 

 

MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. (1997). Avaliação do estado nutricional das 

plantas: Princípios e aplicações. 2ed. Piracicaba: Potafos, 201 p. 

 

MALLEY, A.; BAECHER, L.; MACKLER, B.; PERLMAN, F. The isolation of allergens from 

the green pea. Journal of Allergy and Clinical Immunology, v. 56, p. 282–290, 1975. 

 

MANDAL, S.; KUNDU, P.; ROY, B.; MANDAL, R. K. Precursor of the Inactive 2S Seed 

storage protein from the Indian mustard Brassica juncea is a novel trypsin inhibitor. The 

Journal of Biological Chemistry, v. 277, n. 40, p. 37161-37168, 2002. 

 

MARIA-NETO, S.; HONORATO, R. V.; COSTA, F. T.; ALMEIDA, R. G.; AMARO, D. S.; 

OLIVEIRA, J. T. A.; VASCONCELOS, I. V.; FRANCO, O. L. Bactericidal activity identified in 

2S albumin from Sesame seeds and in silico studies of structure-function relations.  Journal of 

Protein, v. 30, p. 340-350, 2011. 

 

MENÉNDEZ-ARIAS, L.; DOMÍNGUEZ, J.; MONEO, I.; RODRÍGUEZ, R. Epitope mapping 

of the major allergen from yellow mustard seeds, Sin a. International Molecular Immunology, 

v. 27, p. 143–150, 1990. 

 

MENÉNDEZ-ARIAS, L.; MONEO, I.; DOMÍNGUEZ, J.; RODRÍGUEZ, R. Primary structure 

of the major allergen of yellow mustard (Sinapis alba L.) seed, Sin a.  International European 

Journal Biochemistry, v. 177, p. 159–166, 1988. 

 

MILLS, E. N. C.; SANCHO, A. I.; MORENO, J.;  KOSTYRA, H. In Managing allergens in 

food; Mills, Wichers, Hoffmann-Sommergruber, Eds.; Woodhead Publishing Ltd: Cambridge. 

p. 117-133, 2006. 



104 

 

 

MILLS, E. N.; JENKINS, J. A.; ALCOCER, M. J.; SHEWRY, P. R. Structural, biological, and 

evolutionary relationships of plant food allergens sensitizing via the gastrointestinal tract. 

Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v. 44, p. 379-407, 2004. 

 

MILLS, E. N. C.; JENKINS, J. A.; SHEWRY, P. R. In Plant Food Allergens; Mills, Shewry, 

Eds.; Blackwell Publishing: Oxford, pp. 158- 170, 2004.   

 

MONROE, S.; POLK, R. Antimicrobial use and bacterial resistance. Current Opinion in 

Microbiology, v. 3, p. 496–501, 2000. 

 

MONSALVE, R. I.; LOPEZ-OTIN, C.; VILLALBA, M.; RODRÍGUEZ, R. A new distinct 

group of 2 S albumins from rapeseed. amino acid sequence of two low molecular wight napins.  

FEBS Letters, v. 295, p. 207-210, 1991. 

MONSALVE, R. I.; MENENDEZ-ARIAS, L.; GONZALEZ,  P. M. A.; BATANERO, E.; 

VILLALBA, M.; RODRIGUEZ, R. Purification and characterization of napin-like proteins from 

radish. The Journal of Experimental Botany, v. 45, p. 1169-1176, 1994. 

 

MONSALVE, R. I.; MENENDEZ-ARIAS, L.; LOPEZ-OTIN, C.; RODRIGUEZ, R. Beta-turn 

as structural motifs for the proteolytic processing of seed proteins.  FEBS Letters, v. 263, p. 

209-212, 1990. 

 

MONSALVE, R. I.; GONZÁLEZ, P. M. A.; MENÉNDEZ-ARIAS, L.; LÓPEZ-OTÍN, C.; 

VILLALBA, M.;  RODRÍGUEZ, R. Characterization of a new oriental-mustard (Brassica 

juncea) allergen, Bra j. IE: detection of an allergenic epitope. Biochemical Journal, v. 293, p. 

625–632, 1993. 

 

MONTESINOS, E. Antimicrobial peptides and plant disease control. Federation of European 

Microbiological Societies – Microbiological Letters, v. 10 n. 270, p. 1-11, 2007. 

 



105 

 

MORENO, F. J.; CLEMENTE, A. 2S albumin storage proteins: what makes them food 

allergens? Open Biochemistry Journal, v. 2, p. 16–28, 2008. 

 

MORENO, F. J.; JENKINS, J. A.; MELLON, F. A.; RIGBY, N. M.; ROBERTSON, J. A.; 

WELLNER, N.; MILLS, E. N. C. Mass spectrometry and structural characterization of 2S 

albumin isoforms from Brazil nuts (Bertholletia excels).  Biochemistry and Biophysic Acta, v. 

1698, p. 175-186, 2004. 

 

MORENO, F. J.; MALDONADO, B. M.; WELLNER, N.; MILLS, E. N. C. Thermostability and 

in vitro digestibility of a purified major allergen 2S albumin (Ses i 1) from white sesame seeds 

(Sesamin indicum L.).  Biochemistry and Biophysic Acta, v. 1752, p. 142-153, 2005. 

MORENO, F. J.; MELLON, F. A.; WICKHAM, M. S. J.; BOTTRILL, A. R.; MILLS, E. N. C. 

Stability of the major allergen Brazil nut 2S albumin (Ber e 1) to physiologically relevant in vitro 

gastrointrestinal digestion. FEBS Journal, v. 272, p. 341-352, 2005. 

 

MUNTZ, K. Deposition of storage proteins. Plant Molecular Biology, v.  38, p. 77–99, 1998.   

MUREN, E.; EK, B.; BJORK, I.; RASK, L. Structural comparison of the mature form of napin, 

the 2S storage protein in Brassica napus. European Journal Biochemistry, v. 242, p. 214-9. 

1996. 

 

MUREN, E.; EK, B.; RASK, L. Processing of the 2S storage protein pronapin in Brassica napus 

and in transformed tobacco. European Journal Biochemistry, v. 227, p. 316-21, 1995. 

 

MURTAGH, G. J.; ARCHER, D. B.; DUMOULIN, M.;  RIDOUT, S.; MATTHEWS, S.; 

ARSHAD, S. H.; ALCOCER, M. J. In vitro stability and immunoreactivity of the native and 

recombinant plant food 2S albumins Ber e 1 and SFA-8.  Clinical Experimental Allergy, v. 33, 

p. 1147-1152, 2003. 

 



106 

 

MURZIN, A. G.; BRENNER, S. E.; HUBBARD, T.; CHOTHIA, C. SCOP: a structural 

classification of proteins database for the investigation of sequences and structures. Journal of 

Molecular Biology, v. 247, p. 536-540, 1995. 

 

MUTLU, H.; MEIER, M. A. R. Castor oil as a renewable resource forth chemical industry. 

European Journal of Lipid Science and Technology, v. 112, p. 10–30, 2010. 

 

NAVARRO, F. F.; VERA, I. C. D.; MEJIA, E. Z.; GARCIA, P. S. Aplicación de enmiendas 

orgánicas para elmanejo de nacobbusaberransen tomate. Nematropica, v. 32, n. 2, p 15. 2002. 

 

NEUMANN, G. M.; CONDRON, R.; THOMAS, I.; POLYA, G. M. Purification and sequencing 

of multiple forms of  Brassica napus seed napin small chains that are calmodulin antagonists and 

substrates for plant calcium-dependent protein kinase. Biochemistry and Biophysic Acta,  v. 

1295, p. 23–33, 1996. 

 

NGAI, P. H.; NG, T. B. A napin-like polypeptide with translation-inhibitory, trypsin-inhibitory, 

antiprolifera- tive and antibacterial activities from kale seeds. Journal of Peptide Research, v. 

64, p. 202–208, 2004. 

 

ODINTSOVA, T. I.; ROGOZHIN, E. A.; SKLYAR, I. V.; MUSOLYAMOV, A. K.; 

KUDRYAVTSEV, A. M.; PUKHALSKY, V. A.; SMIRNOV, A. N.; GRISHIN, E. V.; 

EGOROV, T. A. Antifungal activity of storage 2S albumins from seeds of the invasive weed 

dandelion Taraxacum officinale Wigg.  Protein and Peptide Letters, v. 17, p. 522-529, 2010. 

  

OSBORNE, T.B. (1924). The Vegetable Proteins. London: Longmans, Green. 

 

PANDYA, M. J.; SESSIONS, R. B.; WILLIAMS, P. B.; DEMPSEY, C. E.; TATHAM, A. S.; 

SHEWRY, P. R.; CLARKE, A. R. Structural characterization of a methionine-rich, emulsifying 

protein from sunflower seed.  Proteins, v. 38, p. 341-349, 2000. 

 



107 

 

PANTOJA-UCEDA, D.; BRUIX, M.; SANTORO, J.; RICO, M.; MONSALVE, R.; 

VILLALBA, M. Solution structure of allergenic 2S albumins. Biochemistry Society 

Transitions, v. 30, p. 919-924, 2002. 

 

PANTOJA-UCEDA, D.; BRUIX, M.; GIMENEZ-GALLEGO, G.; RICO, M.; SANTORO, J. 

Solution structure of RicC3, a 2S albumin storage protein from Ricinus communis.  

Biochemistry, v. 42, p. 13839-13847, 2003. 

PANTOJA-UCEDA, D.; PALOMARES, O.; BRUIX, M.; VILLALBA, M.; RODRI- GUEZ, R.; 

RICO, M.; SANTORO, J. Solution structure and stability against digestion of rproBnlb, a 

recombinant 2S albumin from rapeseed: relationship to its allergenic properties. Biochemistry, 

v. 43, p. 16036-16045, 2004. 

 

PASTORELLO, E. A.; ROBINO, A. M. Clinical role of lipid transfer proteins in food allergy. 

Molecular Nutritional and Food Research, v. 48, p. 356-362, 2004. 

 

PASTORELLO, E.; VARIN, E.; FARIOLI, L.; PRAVETTONI, V.; ORTOLANI, C.; 

TRAMBAIOLI, C.; et al. The major allergen of sesame seeds (Sesamum indicum) is a 2S 

albumin. Journal of Chromatography, v. 756, p. 85-93, 2001. 

 

PELEGRINI, P. B.; FRANCO, O. L. Plant γ-thionins: novel insights on the mechanism of action 

of a multi-functional class of defense proteins. International Journal of Biochemistry and Cell 

Biology, v. 37, n. 11, p. 2239–2253, 2005. 

 

PELEGRINI, P. B.; MURAD, A. M.; SILVA L. P. et al. Identification of a novel storage 

glycine-rich peptide from guava (Psidium guajava) seeds with activity against Gram-negative 

bacteria. Peptides, v. 29, n. 8, p. 1271–1279, 2008. 

 

PELEGRINI, P. B.; SARTO, R. P.; SILVA, O. N.; FRANCO, O. L.; GROSSI-DE-SA, M. F. 

Antibacterial peptides from plants: What they are and how they probably work. Biochemistry 

Research International, v. 2011, p. 9, 2011. 



108 

 

 

PINTO, T. J. A.; KANEKO, T. M.; OHARA, M. T. (2003). Controle Biológico de Qualidade de 

Produtos Farmacêuticos, Correlatos e Cosméticos. 2.ed. São Paulo, Atheneu Editora, 325 p. 

 

POLYA, G.M.; CHANDRA, S.; CONDRON, R. Purification and sequencing of radish seed 

calmodulin antagonists phosphorylated by calcium-dependent protein kinase. Plant Physiology, 

v. 101, 545–551, 1993. 

 

RADAUER, C.; BRETENEDER, H. Evolutionary biology of plant food allergens. Journal of 

Allergy and Clinical Immunology, v. 120, p. 518-525, 2007. 

 

REISSIG, J. L.; SROMENGER, J. L.; LELOIR, L. F. A modified colorimetric method for the 

estimation of N-acetylamino sugars. Biological Chemistry, v. 217, p. 959-966, 1955. 

 

RIBEIRO, S. F.; CARVALHO, A. O.; DA CUNHA, M.; RODRIGUES, R.; CRUZ, L. P.; 

MELO, V. M.; VASCONCELOS, I. M.; MELO, E. J.; GOMES, V. M. Isolation and 

characterization of novel peptides from chilli pepper seeds: antimicrobial activities against 

pathogenic yeasts. Toxicon, v. 50, p. 600–611, 2007. 

 

RIBEIRO, S. M.; ALMEIDA, R. G.; PEREIRA, C. A.; MOREIRA, J. S.; PINTO, M. F.; 

OLIVEIRA, A. C.; VASCONCELOS, I. M.; OLIVEIRA, J. T.; SANTOS, M. O.; DIAS, S. C.; 

FRANCO, O. L. Identification of a Passiflora alata Curtis dimeric peptide showing identity with 

2S albumins. Peptides, v. 32, p. 868–874, 2010. 

 

RITZINGER, C. H. S.; FANCELLI, M.; LEDO, C. A. S.; SEVERINO, L. S.; SANTOS, V. S.; 

SAMPAIO, A. H.;  SANTOS, H. C. (2004). Uso de torta de mamona e nim em mudas de 

mamoeiro infestadas pelo nematóide das galhas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

MAMONA, 1., Campina Grande. Anais.  

 



109 

 

RITZINGER, C. H. S.; MCSORLEY, R. Effect of castor and velvet bean organic amendments 

on Meloidogyne arenaria in greenhouse experiments.  Journal of Nematology, v. 30, p. 624-

631. 1998.   

 

RODRIGUES, A. S. (2007). As tribos Dalechampieae Mull. Arg. e Manihoteae Melchior 

(Euphorbiaceae) no Distrito Federal, Brasil. Tese (Doutorado em Botânica), Universidade de 

Brasília. UNB, Brasília-DF. 

 

RODRIGUEZ-NOGALES, J. M.; CIFUENTES, A.;  GARCIA, M. C.; MARINA, M. L. 

Improved methodology for the characterization of transgenic Bt-11 maize cultivars using RP-

HPLC profiles of albumin, globulin, prolamin and glutelin proteins fractions and chemometric 

analysis. Food Chemistry, v. 120, p. 1229-1237, 2010. 

 

SANDIFORD, C. P.; TATHAM, A. S.; FIDO, R.; WELCH, J. A.;  JONES, M. G.; TEE, R. D.; 

SHEWRY, P. R.; NEWMAN T. A. J. Identification of the major water/salt insoluble wheat 

proteins involved in cereal hypersensitivity. Clinical and Experimental Allergy, v. 27, p. 1120-

1129, 1997.   

 

SCARAFONI, A.; CARZANIGA, R.; HARRIS, N.; CROY, R. R. D. Manipulation of the napin 

primary structure alters its packaging and deposition in transgenic tobacco (Nicotiana tabacum 

L.) seeds. Plant Molecular Biology, v. 46, p. 727–739, 2001. 

 

SCHMIDT, H.; KRAUSE, S.; GELHAUS, C.; PETERSEN, A.; JANSSEN, O.; BECKER, W. 

M. Detection and structural characterization of natural Ara h 7, the third peanut allergen of the 

2S albumin family. Journal of Proteome Research, v. 30, p 10 2010. 

 

SCHMIDT, I.; RENARD, D.; RONDEAU, D.; RICHOMME, P., POPINEAU, Y., AXELOS, M. 

A. V. Detailed physicochemical characterization of the 2S storage protein from rape (Brassica 

napus L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 52, p. 5995-6001, 2004. 

 



110 

 

SELITRENNIKOFF, C. P. Antifungal Proteins. Applied and Environmental Microbiology, v. 

67, n. 7, p. 2883–2894, 2001.   

 

SEN, M.; KOPPER, R.; PONS, L.; ABRAHAM, E. C.; BURKS, A. W.; BANNON, G. A. J. 

Protein structure plays a critical role in peanut allergen stability and may determine 

immunodominat IgE-binding epitopes. Journal of Immunology, v. 169, p. 882-887, 2002. 

 

SEVERINO, L. S.; MILANI, M.; BELTRÃO, N. E. M. (2006). Mamona: O produtor pergunta, a 

Embrapa responde. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Campina Grande: Embrapa 

Algodão. (Coleção 500 perguntas, 500 respostas). 

 

SEVERINO, L. S.; COSTA, F. X.; BELTRÃO, N. E. M.; FREIRE, R. M. M.; LUCENA, A. M. 

A.; GUIMARÃES, M. M. B. Mineralização da torta de mamona, esterco bovino e bagaçu de 

cana estimada pela respiração microbiana. Revista de Biologia e Ciências da Terra, v. 5, n. 1, 

2004. 

 

SEVERINO, L. S. (2005). O Que sabemos sobre a torta de mamona. Embrapa Algodão. 

Campina Grande, p. 31. 

 

SHARIEF, F. S.; LI, S. S. Amino acid sequence of small and large subunits of seed storage 

protein from Ricinus communis. Journal of Biology Chemistry, v. 257, p. 14753–14759, 1982. 

 

SHEVECHENKO, A.; WILM, M.; VORM, O.; MANN, M. Mass spectrometric sequencing of 

proteins from silver-stained polyacrylamide gels. Analytical Chemistry, v. 68, p. 850-858, 

1996. 

SHEWRY, P. R.; BEAUDOIN, F.; JENKINS, J.; GRIFFITHS-JONES, S.; MILLS, E. N. Plant 

protein families and their relationships to food allergy. Biochemical Society Transactions. v. 

30, p. 906-910, 2002. 

 



111 

 

SHEWRY, P. R.; HALFORD, N. G. Cereal seed storage proteins: structures, properties and role 

in grain utilization. Journal of Experimental Botany, v. 53, n. 370, p. 947-958, 2002. 

 

SHEWRY, P. R.; LUCAS, J. A. Plant proteins that confer resistance to pests and pathogens. 

Advanced in Botanical Research, v. 26, p. 135-192, 1997. 

 

 

SILVA JR, J. G.; MACHADO, O. L. T.; IZUMI, C.; PADOVAN, J. C.; CHAIT, B. T.; MIRZA, 

U. A.; GREENE, L. J. Amino acid sequence of a new 2S albumin from Ricinus communis which 

is part of a 29-kDa precursor protein. Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 336, n. 1, p, 

10-18, 1996. 

 

SMITH, J. B. (2001). Peptide sequencing by Edeman degradation. Encyclopedia of Life 

Science. não paginado. 

 

SUHR, M.; WICKLEIN, D.; LEPP, U.; BECKER, W. M. Isolation and characterization of 

natural Ara h 6: evidence for a further peanut allergen with putative clinical relevance based on 

resistance to pepsin digestion and heat. Molecular Nutrition and Food Resistance, v. 48, p. 

390-399, 2004. 

 

SVENDSEN, I. B.; NICOLOVA, D.; GOSHEV, I.; GENOV, N. Isolation and characterization 

of a trypsin inhibitor from the seeds of kohlrabi (Brassica napus var. rapifera) belonging to the 

napin family of storage proteins. Carlsberg Researches Communication, v. 54, p. 231–239, 

1989. 

 

SVENDSEN, I. B.; NICOLOVA, D.; GOSHEV, I.; GENOV, N. Primary structure, 

spectroscopic and inhibitory properties of a two- chain trypsin inhibitor from the seeds of 

charlock (Sinapis arVensis L), a member of the napin protein family. International Journal of 

Peptides and Proteins Research, v. 43, p. 425-430, 1994. 

 



112 

 

TAKANO, H. E.; BUSSO, C.; GONÇALVES, E. A. L.; CHIERICE, G. O.; CATANZARO-

GUIMARÃES, S. A.; CASTRO-PRADO, M. A. A. Inibição do desenvolvimento de fungos 

fitopatogênicos por detergente derivado de óleo da mamona (Ricinus communis). Ciência Rural, 

v. 37, n. 5, p.1235-1240, 2007. 

 

TALAS-OGRAS, T.; IPEKÇI, Z.; BARJOVIC, K.; GÖZÜKIRMIZI, N. Antibacterial activity of 

seed proteins of Robinia pseudoacacia. Fitoterapia, v.76, p. 67-72, 2005. 

 

TAM, J. P.; LU, Y. A.; YANG, J. L.; CHIU, K. W. An unusual structural motif of antimicrobial 

peptides containing end-to-end macrocycle and cystine-knot disulfides. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, v. 96, n. 16, p. 8913–8918, 

1999. 

 

TERRAS, F. R. G.; SCHOOFS, H. M. E.; DE BOLLE, M. F. C. et al. Analysis of two novel 

classes of plant antifungal proteins from radish (Raphanus sativus L.) seeds. Journal of Biology 

Chemistry, v. 267,  p. 15301–15309, 1992. 

 

TERRAS, F. R. G.; SCHOOFS, H. M. E.; THEVISSEN, K.  et al. Synergistic enhancement of 

the antifungal activity of wheat and barley thionins by radish and oilseed rape 2S albumins and 

by barley trypsin inhibitors. Plant Physiology, v. 103, p. 1311–1319, 1993. 

 

TERRAS, F. R.; EGGERMONT, K. V.; KOVALEVA et al., Small cysteine- rich antifungal 

proteins from radish: their role in host defense. Plant Cell, v. 7, n. 5, p. 573–588, 1995.  

 

TEUBER, S. S.; DANDEKAR, A. M.; PETERSON, W. R.; SELLERS, C. L. Cloning and 

sequencing of a gene encoding a 2S albumin seed storage protein precursor from English walnut 

(Juglans regia), a major food allergen. Journal of Allergy and Clinical Immunology, v. 101, p. 

807–814, 1988. 

 

 



113 

 

WANG, X.; BUNKERS, G. J. Potential heterologous proteins from cheeseweed (Malva 

parviflora). Biochemistry and Biophysical Research Communications, n. 279, p. 669-673, 

2000. 

 

WASHINGTON, J. A.; WOOD, G. L. (1995). Antimicrobial susceptibility tests:  Dilution and 

disc diffusion methods. In: Manual of Clinical Microbiology, p. 1327-1331. 

 

WEBER, K.; OSBORNE, M. The reability of molecular weight determination by sodium dodecil 

sulfate polyacrilamide gel electrophoresis. Journal of Biological Chemistry, v. 244, p. 4406-

4412, 1969. 

 

YANG, X. Y.; XIAO, Y. H.; WANG, X. W.; PEI, Y. Expression of a novel small antimicrobial 

protein from the seeds of motherwort (Leonurus japonicus) confers disease resistance in tobacco. 

Applied Environmental Microbiology, v. 73, p. 939–946, 2007. 

 

YOULE, R. J.; HUANG, A. H. C. Albumin storage protein and allergens in cotton seeds.  

Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 27, p. 500–503, 1979.  

 

YOULE, R. J.; HUANG, A. H. C. Occurrence of low molecular weight and high cysteine 

containing albumin storage proteins in oil- seeds of diverse species. American Journal of 

Botany, v. 68, p. 44-48, 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 


