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Análise da atividade da enzima acetilcolinesterase frente ao composto isolado α-cadinol da
verlotorum
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Figura 1. Atividade inibitória de M04 (α-cadinol) frente a acetilcolinesterase por bioautografia. (C= Controle- Fisostigmina)
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Neste trabalho observou-se que tanto o óleo essencial de Artemísia verlotorum como seu constituinte �-cadino
foram ativos frente à enzima AChE, significando portanto, ter importância terapêutica para desenvolvimento d
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