
Figura 32 - Sequência de nucleotídeosda f3~glicosidasede Mr 50.000 de
Spodoptera frugiperda.

eq\lenC'eFange: 1 to 1657

10 20 30 40 50
ATGAAGCTGC TAGTGGTCTT AAGTTTGGTG GCGGTTGCCT GTAATGCCTC
TACTTCGACG ATCACCAGAA TTCAAACCAC CGCCAACGGA CATTACGGAG

60 70 80 90 100
TATCGTGAGG CAGCAGCGCC GCTTCCCCGA TGACTTCCTC TTCGGAACCG
ATAGCACTCC GTCGTCGCGG CGAAGGGGCT ACTGAAGGAG AAGCCTTGGC

110 120 130 140 150
CTACAGCCTC CTACCAGATC GAAGGTGCTT GGGATGAAGA TGGTAAGGGT
GATGTCGGAG GATGGTCTAG CTTCCACGAA CCCTACTTCT ACCATTCCCA

160 170 180 190 200
GAAAACATCT GGGACTACAT GGTCCATAAC ACCCCAGAAG TCATCAGGGA
CTTTTGTAGA CCCTGATGTA CCAGGTATTG TGGGGTCTTC AGTAGTCCCT

210 220 230 240 250
TCTATCCAAC GGTGACATCG CTGCTGACTC CTACCACAAC TACAAGCGTG
AGATAGGTTG CCACTGTAGC GACGACTGAG GATGGTGTTG ATGTTCGCAC

260 270 280 290 300
ATGTCGAGAT GATGAGGGAG TTAGGCCTGG ACGCTTACAG GTTCTCCCTC
TACAGCTCTA CTACTCCCTC AATCCGGACC TGCGAATGTC CAAGAGGGAG

310 320 330 340 350
TCCTGGGCTC GGATCCTGCC CACTGGCATG GCCAATGAGG TCAACCCAGC
AGGACCCGAG CCTAGGACGG GTGACCGTAC CGGTTACTCC AGTTGGGTCG

360 370 380 390 400
TGGCATCGCT TTTTACAACA ACTACATTGA TGAAATGCTG AAGTACAACA
ACCGTAGCGA AAAATGTTGT TGATGTAACT ACTTTACGAC TTCATGTTGT

410 420 430 440 450
TCACTCCTCT GATCACGCTC TACCATTGGG ATCTTCCTCA AAAGCTGCAG
AGTGAGGAGA CTAGTGCGAG ATGGTAACCC TAGAAGGAGT TTTCGACGTC

460 470 480 490 500
GAGTTGGGTG GTTTCGCCAA TCCCCTCATC AGCGACTGGT TCGAAGACTA
CTCAACCCAC CAAAGCGGTT AGGGGAGTAG TCGCTGACCA AGCTTCTGAT

510 520 530 540 550
CGCGAGGGTT GTCTTCGAGA ACTTCGGAGA CAGAGTCAAG ATGTTCATCA
GCGCTCCCAA CAGAAGCTCT TGAAGCCTCT GTCTCAGTTC TACAAGTAGT

560 570 580 590 600
CTTTCAACGA GCCTAGAGAG ATTTGCTTTG AGGGTTATGG ATCTGCTACC
GAAAGTTGCT CGGATCTCTC TAAACGAAAC TCCCAATACC TAGACGATGG

610 620 630 640 650
AAGGCTCCGA TCCTAAACGC TACCGCGATG GGAGCTTACT TGTGTGCCAA
TTCCGAGGCT AGGATTTGCG ATGGCGCTAC CCTCGAATGA ACACACGGTT

660 670 680 690 700
GAACTTGGTG ACTGCTCATG CCAAGGCTTA CTATTTGTAT GACAGAGAGT
CTTGAACCAC TGACGAGTAC GGTTCCGAAT GATAAACATA CTGTCTCTCA

710 720 730 740 750
TCAGGCCTGT GCAGGGTGGT CAGTGCGGTA TTACCATCAG TGTAAACTGG
AGTCCGGACA CGTCCCACCA GTCACGCCAT AATGGTAGTC ACATTTGACC
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760 770 780 790 800
TTTGGACCAG CCACGCCCAC TCCTGAGGAT GAPTGGCTG CTGAACTTAG
AAACCTGGTC GGTGCGGGTG AGGACTCCTA CTTTACCGAC GACTTGAATC

810 820 830 840 850
GAGACAGGGT GAGTGGGGAA TCTACGCTCA TCCTATCTTC TCAGCTGAAG
CTCTGTCCCA CTCACCCCTT AGATGCGAGT AGGATAGAAG AGTCGACTTC

860 870 880 890 900
GAGGTTTCCC CAAGGAGCTT TCAGACAAGA TCGCCGAAAA GAGCGCTCAG
CTCCAAAGGG GTTCCTCGAA AGTCTGTTCT AGCGGCTTTT CTCGCGAGTC

910 920 930 940 950
CAAGGCTACC CTTGGTCTCG TCTGCCAGAA TTCACTGAAG AAGAGAAGGC
GTTCCGATGG GAACCAGAGC AGACGGTCTT AAGTGACTTC TTCTCTTCCG

960 970 980 990 1000
TTTCGTCAGA GGAACTTCAG ATTTGATCGG AGTGAACCAC TACACAGCAT
AAAGCAGTCT CCTTGAAGTC TAAACTAGCC TCACTTGGTG ATGTGTCGTA

1010 1020 1030 1040 1050
TCCTGGTATC GGCGACTGAA CGCAAAGGTC CGTACCCTGT GCCATCTTTA
AGGACCATAG CCGCTGACTT GCGTTTCCAG GCATGGGACA CGGTAGAAAT

1060 1070 1080 1090 1100
CTGGATGATG TGGACACTGG CTCCTGGGCT GATGATAGCT GGCTCAAGTC
GACCTACTAC ACCTGTGACC GAGGACCCGA CTACTATCGA CCGAGTTCAG

1110 1120 1130 1140 1150
TGCTTCAGCT TGGCTTACAC TTGCACCAAA CAGCATCCAC ACCGCGTTGA
ACGAAGTCGA ACCGAATGTG AACGTGGTTT GTCGTAGGTG TGGCGCAACT

1160 1170 1180 1190 1200
CCCACCTGAA CAACTTATAC AACAAACCCG TCTTCTACAT CACTGAGAAT
GGGTGGACTT GTTGAATATG TTGTTTGGGC AGAAGATGTA GTGACTCTTA

1210 1220 1230 1240 1250
GGCTGGTCTA CTGACGAGAG CCGAGAGAAC AGTCTCATTG ATGATGACAG
CCGACCAGAT GACTGCTCTC GGCTCTCTTG TCAGAGTAAC TACTACTGTC

1260 1270 1280 1290 1300
GATCCAGTAC TACAGGGCTT CCATGGAGAG TCTCCTGAAC TGCCTGGATG
CTAGGTCATG ATGTCCCGAA GGTACCTCTC AGAGGACTTG ACGGACCTAC

1310 1320 1330 1340 1350
ATGGCATCAA CCTCAAAGGA TACATGGCTT GGAGTCTAAT GGACAACTTT
TACCGTAGTT GGAGTTTCCT ATGTACCGAA CCTCAGATTA CCTGTTGAAA

1360 1370 1380 1390 1400
GAATGGATGG AGGGTTATAT TGAGCGTTTC GGCCTTTACG AAGTAGATTT
CTTACCTACC TCCCAATATA ACTCGCAAAG CCGGAAATGC TTCATCTAAA

1410 1420 1430 1440 1450
CTCGGACCCC GCGCGCACGC GCACCCCCAG GAAGGCAGCG TTCGTGTACA
GAGCCTGGGG CGCGCGTGCG CGTGGGGGTC CTTCCGTCGC AAGCACATGT

1460 1470 1480 1490 1500
AACACATCAT CAAACATCGC GTCGTGGACT ATGAATACGA ACCGGAGACC
TTGTGTAGTA GTTTGTAGCG CAGCACCTGA TACTTATGCT TGGCCTCTGG

1510 1520 1530 1540 1550
ATGGTCATGA CTATAGATGA GGGACATTGA ATGGACTTCT TTTTAAATTA
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TACCAGTACT GATATCTACT CCCTGTAACT TACCTGAAGA AAAATTTAAT

1560 1570 1580 1590 1600
AAATGGCTGA CTGAGCTTGA CTGGTTTATT TATTATTGAC TGTTAAATTT
TTTACCGACT GACTCGAACT GACCAAATAA ATAATAACTG ACAATTTAAA

1610 1620 1630 1640 1650
AATAAAATGA ATTGAACATT TTAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAACTCGAGC
TTATTTTACT TAACTTGTAA AATTTTTTTT TTTTTTTTTT TTTGAGCTCG

TCGTGCC
AGCACGG



30 60 90

MKLLVVLSLV AVACNASIVR QQRRFPDDFL FGTATASYQI EGAWDEDGKG ENIWDYMVHN TPEVIRDLSN GDlAADSYHN YKRDVEMMRE

120 150 180
LGLDAYRFSL SWARILPTGM ANEVNPAGIA FYNNYIDEML KYNITPLITL YHWDLPQKLQ ELGGFANPLI SDWFEDYARV VFENFGDRVK

210 240 270
MFITFNEPRE ICFEGYGSAT KAPILNATAM GAYLCAKNLV TAHAKAYYLY DREFRPVQGG QCGITISVNW FGPATPTPED EMAAELRRQG

300 330 360
EWGIYAHPIF SAEGGFPKEL SDKIAEKSAQ QGYPWSRLPE FTEEEKAFVR GTSDLIGVNH YTAFLVSATE RKGPYPVPSL LDDVDTGSWA

390 420 450
DDSWLKSASA WLTLAPNSIH TALTHLNNLY NKPVFYITEN GWSTDESREN SLIDDDRIQY YRASMESLLN CLDDGINLKG YMAWSLMDNF

480
EWMEGYIERF GLYEVDFSDP ARTRTPRKAA FVYKHIIKHR VVDYEYEPET MVMTIDEGH

Figura 33 - Sequência de aminoácidos da r~-glicosidasede Mr 50.000 de Spodoptera frugiperda. Essa sequência foi obtida através
da tradução do cONA que codifica essa enzima (figura 32)



terminal 87% idêntica (21 aminoácidos idênticos em um total de 24

aminoácidos) à sequência de aminoácidos já determinada para a p-

glicosidase de Mr 50.000.

A sequência completa desta p-glicosidase foi comparada com

sequências de proteínas depositadas em bancos de dados e revelou alta

identidade e similaridade com outras p-glucosidases de mamíferos, plantas, e

bactérias. A tabela 10 apresenta uma série de p-glicosidases e os dados a

respeito da identidade e similaridade. Destaca-se a alta similaridade com a

lactase-florizina hidrolase de mamíferos, com uma p-glucosidase citossólica e

p-glucosidases envolvidas em cianogênese em plantas. Algumas daquelas

proteínas foram selecionadas para a confecção de um alinhamento de

sequências de aminoácidos utilizando-se o programa Clustaw (MacVector -

Oxford Molecular Solutions). Conforme pode ser visto na figura 34, os

aminoácidos conservados entre aquelas p-glicosidase são distribuídos ao

longo de toda a sequência e muitos peptídeos são totalmente conservados.

3.4- Função de alguns aminoácidos da (3gli50

Dentre os peptídeos conservados destacam-se 2: 186NEP188e

398TENG401.Em p-glucosidases como a lactase-florizina hidrolase, p-

glucosidase de Agrobacterium sp, a participação na catálise dos ácidos

glutâmicos presentes nestes peptídeos já foi estabelecida com base em

mutações sítio dirigida e modificação química (Wacker et aI., 1992; Neele et

aI., 1995, Withers et aI., 1990). Estes ácidos glutâmicos estão localizados no

sítio ativo e são os responsáveis pela hidrólise da ligação glicosidica.

Portanto, com base na conservação destes resíduos e na determinação de

sua função em algumas das p-glicosidases é válido dizer que na
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Tabela 10 - índices de identidade e similaridade(1) entre a ~-glicosidase de Mr 50.000 de

Spodoptera frugiperda e outras proteínas depositadas em bancos de dados

r T

Enzima Organismo Código Identidade Similaridade Referência

Lactase-florizina Rattus
hidrolase rattus X56747 43 57 Duluc et aI., 1991

Lactase-florizina Oryctolagus
hidrolase cuniculus Z27166 42 56 Villa et aI., 1993

Lactase- Oryctolagus
glicosilceramidasé cuniculus 843719 42 56 Villa et aI., 1993

Lactase- Homo
glicosilceramidase sapiens P09848 40 56 Mantei et aI., 1988

Precursor da Prunus
amigdalina serotina U26025 40 54 Zheng & Poulton,
hidrolase

1992

p-glicosidase Cavia
citossólica porcellus gi 1777770 38 57 Hays et aI., 1996

p-glucosidase Trifolium POBI

cianogênica repens 1CBG 38 55 Tolley et aI., 1993

Precursor da Prunus
prunasina serotina U50201 38 54 Poulton & Jurk, 1996
hidrolase

p-glucosidase A - Thennatoga 36 55celobiase maritima Q08638 Liebl et ai., 1994

p-glucosidasel Manihot
linamarase esculenta 823940 36 53 Hughes et aI., 1992
Precursor da Zea mays Bandaranayake &
p-glucosidase U44087 35 53

Esen, 1996

1 - Para a pesquisa, alinhamento e comparação destas proteínas foi usado o programa
Blast (Alstuch et aI., 1990) que trabalha com os bancos de dados GenBank, PDB, Swiss
Prot, SPupdate e PIR.



Figura 34 - Alinhamento e comparação entre sequências de aminoácidos de

diferentes 13-glucosidases.S.frugiperda: Spodoptera frugiperda. LPH1 e LPH2

mouse: lactase-florizina hidrolase domínios 1 e 2 de rato (Rattus rattus), Bglu

citossólica: 13-glucosidasecitossólica de Cavia porcellus, Cellobiase A: 13-

glucosidase de Thermatoga maritima, Cianogenic: l3-glucosidasecianogênica

de Trifollium repens, Prunasin hydrolase: prunasinase de Prunus serotina e

Amygdalin hydrolase: amigdalinase isoforma AH I de Prunus serotina. Os

aminoácidos totalmente conservados estão apresentados com um

sombreado escuro, enquanto que aqueles conservados em mais de 50% das

sequências aparece com um sombreado mais claro.



S. frugiperda Aligned Sequence8 Pormatted Alignment8
Sunday, December 7, 1997 12:14 PM

s. frugiperda
LPH2-mouse
LPH1-mouse

Bglu citossolica
Cellobiase A

Cianogenic

Prunasin Hydrolase

Amygdalin hydrolase

S. frugiperda
LPH2-mouse
LPH1-mouse

Bglu citossolica
Cellobiase A

Cianogenic

Prunasin Hydrolase

Amygdalin hydrolase

S. frugiperda

I
S

LPH2-mouse S
LPH1-mouse S

Bglu citossolica G S
Cellobiase A

I

H

Cianogenic E
PrunasinHydrolase Q
Amygdslinhydrolase Q

ClustalW Formatted Alignments

10

page 1

I-

20 30 40 50
MKLLVVl.SLVAVACNASI VRQQRR

Q

MA
MNVK---K

FKPLPI SF- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DDFSDLNRS- --C
MASVMALQFRSLLLCVVLLLLGFALANTNAAGTYPPVVCATLNRTHFDTT

T K L G S L L L C A - L L L A G F A L T N S K A A K T D P P I H C A S L N R S S F D A L

60 70
WDE
WRA
WDA

GWDA

.i]p L A
A F E
A N I
A K E

10080

T
D
T
D
E
K
N
N

P A
E A
S H
QK
Q K
R E
K K
B D

150
N
R
R
K
R
N
N
N



s. trugiperda Aligned Sequence8 pormatted Alignment8
Sunday, December 7, 1997 12:14 PM

Page 2

s. frugiperda
LPH2-mouse
LPH1-mouse

8glu citossolica
Cellobiase A

Cianogenic

Prunasin Hydrolase

Amygdalin hydrolase

170

I '

I
I

210
M
F
F
Q
N
li

11

li

240 250

I L N A - - - - - - - - - - - T AMG A
I Y F R - - - - - - - - - - P

I
T A

I.1V N D - - - - - - - - - - - P W A
VSQ I TGG

MRDIYVA
R C S D W L K L N C T G G D S

I
R E

I
RCSCWYDPTCLGGDS TE
R C S A W Q K L N C T G G N S A T E

S. frugiperda N
LPH2-mouse R L
LPH1-mouse T
8glu citossolica T
CellobiaseA N
Cianogenic E
PrunasinHydrolase E
Amygdalinhydrolase K

S. frugiperda
LPH2-mouse
LPH1-mouse

8glu citossolica
Cellobiase A

Cianogenic

Prunasin Hydrolase

Amygdalin hydrolase

S. frugiperda
LPH2-mouse
LPH1-mouse
8glu citossolica
Cellobiase A

Cianogenic

Prunasin Hydrolase

Amygdalin hydrolase

- - - --

350
E
E
S
K
E
K
N
N

-----
- - - -



B. truglperda Allgned Bequence8 pormatted Allgnment8
Bunday, December 7, 1997 12:14 PM

S. frugiperda
LPH2-mouse
LPH1-mouse
Bglu citossolica
CellobiaseA
Cianogenic
Prunasin Hydrolase
Amygdalin hydrolase

S. frugiperda
LPH2-mouse
LPH1-mouse
Bglu citossolica
Cellobiase A
Cianogenic
Prunasin Hydrolase
Amygdalin hydrolase

\-

page 3

390 400

- ,~ glgi G S W
FY'

~II ~ ~ ~I~ ~Iil
-$, Y I T P Q :yIN A T

410 420

- - - - - A D D ~ W L KII.- -
,
' A Trg]AIJJN

- - - - - V D R S W. G$ G Y K(!g T 111 F
- - - - -EDTSwITI'~ -MNR~ASF
- - - - - S D P S W K G V G - - R

1

<) V

I
w

- - - - - - - - L - K T G E IV - E

~~~~~~~~~~I;I.~ ~I~ ~

I

I :

I
I

450
WST
V S H
V G L
F P Q
- A A

R N E
MOE
V O E

fi
N N L

E
E
T
E
H
K
K

500

S. frugiperda
LPH2-mouse
LPH1-mouse
Bglu citossolica
Cellobiase A
Cianogenic
Prunasin Hydrolase
Amygdalin hydrolase

520

(r~:SOPART
í:SOPSLP

:fENVNRP
::~::EOPAKP

~!~~:~~~~~~
ttONG-LE
ttNON-LK

ME
Y T
L Q
N O
A E
O S
S E

O A.., y...-.

I!

I

550

Y E P E

O E

S. frugiperda OES----
LPH2-mouse

RIIJO - - - - -LPH1-mouSe T N - - - - - -

Bglu citossolica O D P - - - -

Cellobiase A F D O - v v

Cianogenic F D P T L

Prunasin Hydrolase FN N P K L
Amygdalin hydrolase F N O P K L



fzaJ<~-
1=i1D
~S...:-0-
=-~O
~o-l
D c: 111
"DE: - O
Õ~>

S. frugiperda A1igned Sequence8 Pormatted A1ignment8
Sunday, December 7, 1997 12114 PM

Paga 4

580 590 600560 570

S. frugiperda TMVMTIDEGH

LPH2-mouse
LPH1-mouse F V Y G Q F P E G

Bglu citossolica
Ce/lobiase A
Cianogenic
Prunasin Hydrolase CGNNNAKATKFVYQM
Amygdalin hydrolase F V E S K L E 11Q K F ESQ M M N K V Q S S L A V V V



p-glucosidase de Mr 50.000 de S. frugiperda estes resíduos de aminoácidos

são os responsáveis pela catálise, sendo que o E187age como doador de

próton (ácido) e o E399age como nucleófilo. De fato como visto na figura 35, a

pgli50 é inativada por carbodiimida (EDC) e essa inativação pode ser evitada

pela presença de substrato, o que fortalece a hipótese de participação dos

ácidos glutâmicos na catálise.

Dando continuidade à caracterizaçãodos aminoácidos catalíticos optou-

se pela determinação dos pKas dos mesmos, o que permitiria sua comparação

com outras glicosil hidrolases que já tiveram este parâmetro determinado.

Assim obtendo-se o Kcat/Km para hidrólise de MUpglu pela pgli50 em diversos

pHs e empregando-se os plotes logaritimicos e lineares descritos em Dixon &

Webb (1979) estimou-se o pKaES1= 4,9 e determinou-se o pKaES2= 7,47 (figura

36). Cabe destacar que a pgli50 era estável na faixa de pH utilizada.

A conservação dos resíduos catalíticos entre a pgli50 e as demais

enzimas da família 1 e do clã A sugere que o mecanismo de catálise destas

glicosil hidrolases possa ser o mesmo. Dentro da família 1 a p-glucosidase de

Agrobacterium sp é aquela cujo mecanismo de catálise foi melhor caracterizado

(Kempton & Withers, 1992). Uma característica fundamental neste mecanismo

proposto é a divisão da reação p-glicosidásica em duas etapas (glicosilação e

desglicosilação)separadas entre si por um intermediário covalente denomidado

de glicosil-enzima(figura 37).

Para a p-glucosidase de Agrobacterium sp observou-se que na hidrólise

de NPpglu a etapa de desglicosilação é a mais lenta e portanto determina a

velocidade geral da reação. Afim de verificar se a hidrólise efetuada pela pgli50

era dividida em duas etapas, sendo a segunda a mais lenta, foi realizado
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Figura 35 - Modificação química da (3-glicosidasede Mr 50.000 de

S. frugiperda com EDC 6 mM em tampão Temed 50 mM pH 6,0 na

presença (. ) e ausência (O) de substrato (NP (3glu5 mM - 10 Km). A

atividade enzimática foi determinada utilizando-se MU(3glu2 mM em

tampão citrato-fosfato 50mM pH 6,0
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Figura 36 - Efeito do pH na atividade da ~-glicosidase de Mr 50.000 de S.

frugiperda. A enzima foi incubada em diferentes pHs com 8 diferentes

concentrações de substrato e o valores de Vmáx foram calculados a partir do

plote de Lineweaver-Burk. Para a faixa de pH entre 6,0 e 7,0 foi usado

tampão citrato fosfato, na faixa de 7,0 a 8,0 utilizou-se tampão fosfato e para

a faixa de 8,0 a 9,0 foram usados os tampões hepese bicina.
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Figura 37 - Esquema da reação catalítica para ~-glicosidasesque hidrolisamo

substrato com retenção da configuração anomérica do glicone. As formas entre

colchetes representam os estados de transição onde o glicone adquire uma

conformação de sofá e apresenta uma carga positiva residual no carbono 1.

Entre os dois estados de transição esta representado o intermediário covalente,

onde o glicone liga-se covalentemente ao nucleófilo formando um a.-glicosil-

enzima. No caso da ~-glicosidase de Mr 50.000 de S. frugiperda o grupo que

age como doador de prótons (ácido/base) deve ser o Glu 187 enquantoqueo
nucleófilo deve ser o GIU399.



um experimento onde a hidrólise de NPpglu foi determinada em dois diferentes

meios: H20 e 020. Como apenas o passo de desglicosilação tem a participação

da água e reações envolvendo 020 são mais lentas do que em H2O,esperava-

se uma redução na velocidade de hidrólise de NPpglu em 020. Oe fato,

observou-se que uma razão H/O = 1,44 (H = velocidade da reação em H20 e O

= velocidade da reação em 020) indicando que a segunda etapa da reação era

a limitante.

Além dos aminoácidos diretamente envolvidos na catálise, procurou-se

estabelecer a função de outros aminoácidos da pgli50. Para tal essa enzima foi

comparada com a p-glicosidase cianogência de T.repens. Esta enzima já foi

cristalizada e sua estrutura terciária determinada (Tolley et aI., 1993 e Barrett et

aI., 1995). Modelos do sítio ativo da p-glicosidase cianogênica revelaram que o

nucleófilo Glu397encontra-se associado via pontes de hidrogênio a Tyr326e

Arg91(figura 38). Inclusive uma comparação da estrutura secundária de T.

repens e S. frugiperda revela que a posição na estrutura secundária desses

aminoácidos é a mesma na duas p-glicosidases (figura 39). O resíduo de Tyr

ocorre após a fita p6 e o resíduo de Arg no interior da fita p2. Afim de tentar

entender a função da Tyr331na catálise efetuada pela p-glicosidase de Mr

50.000 foi realizado um experimento de modificação química utilizando-se

tetranitrometano 5mM (TNM) em pH levemente alcalino (pH 8,0), onde este

composto modifica exclusivamente a cadeia lateral da tirosina originando 3-

nitrotirosina (Sokolovsky et aI., 1966). Conforme pode ser visto na figura 40,

quando a modificação foi realizada na ausência de substrato não ocorreu

qualquer alteração na atividade enzimática, porém quando a modificação era

realizada na presença de substrato (NPpglu 5 mM - 5Km) observou-se um
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Figura 38 - Modelo da região do sítio ativo da f3-glicosidasecianogênica de T.

repens mostrando o nucleófilo GIlJ397posicionado entre a Tyr326(2,71 ângstrons)

e a Arg91 (3,05 ângstrons).Do lado opostoesta localizadoo doadorde prótons

Glu183(3,75 ângstrons). Em azul são apresentados os átomos de nitrogênio, em

vermelhos os oxigênios e em cinza os carbonos. O modelo foi construído

utilizando-se o programa Rasmol v2.5 a partir dos dados depositados no PDB

(código de acesso: 1CGB; Barrett et al., 1995).



S; ,frug .i:perda
Cianogenic

S., frugiperda
. Cianogen ic,

1
1

HNTPEVIRDLSNGDI
THKYPEK:1KDRTNGDV,

.

. ..
S: frugiJ?érda 179~EPREICFEGygsATKAP-:---':"--
C:lahogen~c 175 ~N~AYGTFAPGRC:

** "** *** ' * * **

S. frugiperda 258
Cía.nogenic 265

. . .
s. frugiperda
Cianogenic

S.,frug iperda
ç:i.anogenic

3 48 PSIiLDDVDTGSWADDS-':""'-WL*SAsAVl1LTL~YNKP\m~iiJGws--~-TDESRENSL~ 42'~'
342 P~rtmntEHNci!WPMAÀSSWLCIY~NNP~GRNEFNDPTL~L~ 431'" ' 1< ,*'" "''' '" * '" * *'" *'" ***'*** * *1<" "',* ** '". . .. .. . . . .

430 .~
,

" "'. .'

,

'

,

'

,

.

,

'".,,',

.

'INL~
,

,'

"""

'

"

"

",

'

,

'

,

'

"

.

"

..'

,

'.'.

,,

..'

,

"

.".",,

'. '

"",'"

'

"

Y

"

~
"

'

",

"

"""""",,,,,,

'

,

'

,

.

,

' '..

,

'.'

,

.'

,

'

"
",

.

,

.,.'

,

"

,

'

,

S
,

DPARTR
"

',

,

.

,

'l'
,

P
,

"~
,

' "

,

""

,

",. '

"

,'."'

.

"'."."'

,

'

",

'

,

'" ~ÊYEPETMV1-fIi~pEGH5°
,,

9

432 ~~pNM .~FKN~l{P~ 49.0**;, **** ********. *1Ii ***'1r ",w,r, 'li '" * '" 1<. . .. . ..

Figura 39 - Alinhamento da sequência de aminoácidos das ~-glicosidases de S. frugiperda e Trifoliumrepens e comparação do

posicionamento dos elementos da estrutura secundária (a-hélices (caixas vermelhas) e fitas ~(caixas azuis». A estrutura

secundária da ~-glucosidasede T. repens foi obtida no proteindata bank (1CBG)e para a ~-glicosidasede S. frugiperdafoi

utilizadoo programade previsãode estrutura secundária HSSP.



1000
Q)+J
C
Q)
o
(/)
Q)
c
CG 100
E
~
Q)

"C
CG

"C

:~ 10
+J

CG
Q)
"C

#.

. .
.

1

O 100 12020 40 60 80

tempo de incubação (min)

Figura 40 - Modificação química da j3-glicosidase de Mr 50.000 de S.

frugiperda com TNM 5 mM em tampão fosfato 50 mM pH 8,0 na

ausência (O) e presença (.) de substrato (NPj3glu2 mM - 4 Km). A

atividade enzimática foi determinada sobre MUj3glu2mM em tampão

citrato-fosfato 50 mM pH 6,0.

8,e~ ,01"e.CA
\NS1\1U10 DEQU\M~

'dade" SãO'alto



aumento significativo da atividade enzimática (cerca de 4x em 120 min de

incubação com TNM). Assim a nitração da tirosina leva a um aumento da

atividade enzimática, porém esta nitração ocorre apenas quando o substrato

está presente no meio.

Para analisar a função da Arg97 na catálise efetuada pela pgliSOfoi

realizado um experimento de modificação com fenilglioxal S mM em pH 8,0.

Como visto na figura 41, quando a pgliSOé incubada na presença de fenilglioxal

a enzima é inativada, porém quando adiciona-se um substrato ao meio de

modificação (NPpglu 10 mM - 20 Km) a inativação é quase completamente

abolida. Estes resultados indicam que a Arg modificada deve ser importante

catalicamente e está localizada muito próxima do sítio ativo.

3.5 - Modelo do sítio ativo da p-glicosidase digestiva de Mr 50.000 de S.

frugiperda.

Com base nos dados levantados na caracterização do subsítio -1 e dos

subsítios de posicionamento do aglicone da pgliSO foi possível propor um

modelo esquemático do sítio ativo desta enzima (figura 42). Apesar do modelo

apresentar um substrato ligado ao sítio ativo, deve ser destacado que no

subsítio -1 as pontes de hidrogênio entre o grupos polares do sítio ativo e as

hidroxilas do glicone tem sua orientação ideal apenas quando o substrato

atinge o estado de transição. Analisando modelos tridimensionais de uma

celulase da família S, uma xilanase da família 10 e outras p-glicosidases da

família 1 nota-se que os aminoácidos envolvidos na ligação e interações com o

substrato tem sua posição na estrutura secundária conservada. Portanto,

alinhando estas enzimas e caminhando-se ao longo da estrutura secundária

prevista para a pgliSOé possível localizar estes aminoácidos. Desta forma,
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vários aminoácidos responsáveis por algumas das interações enzlma -

substrato previstas no modelo do sítio ativo puderam ser identificados (tabela

11).
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Figura 42 - Modelo do sítio ativo da J3-glicosidasede Mr 50.000 de S. frugiperda.

A região de posicionamento do glicone apresenta grupos polares que interagem

por meio de pontes de hidrogênio com as hidroxilas do estado de transição do

glicone e uma plataforma hidrofóbica (não representada) formada pela cadeia

lateraldo Trp 444 sobrea qual se colocao glicone.A área deste subsítio que

interage com a hidroxila do carbono 6 é provavelmente apoIar, já aquela que

interage com a hidroxila do carbono 2 deve ser polar e carregada (talvez His142).

A hidroxila do carbono 4 interage com um aminoácido polar, provavelmente a

Gln39.A região de posicionamento do aglicone é formada pelas cadeias laterais

apoiares do Trp250, Phe334 ou Tyr345 e Trp402.



Tabela 11 - Resíduos de aminoácidos envolvidos na catálise

conservados entre a celulase de Acidothermus cellulolyticus (famílias

5), xilanase de Pseudomonas fluorescens (família 10) e a p-glicosidase

de S. frugiperda (família 1).

I Família 5 I Família 10 I
Família 1

aminoácido aminoácido subsítio1
posição na
estrutura

secundária
aminoácido

1- Foi utilizada a nomenclatura de Davies et aI., 1995, na qual a hidrólise ocorre
entre os sítios -1 e +1 e números negativos indicam os subsítios de posicionamento
da porção não redutora do substrato, enquanto que números positivos referem-se a
porção redutora.
A região marcada em cinza claro na tabela refere-se aos aminoácidos que formam
as plataformas hidrofóbicas para posicionamento do substrato, a região cinza escuro
refere-se aos aminoácidos que participam indiretamente da catálise e a região não
marcada (branca) refere-se aos aminoácidos que formam pontes de hidrogênio com
o substrato. O simbolo * indicam que estes aminoácidos não interagem com o
substrato, mas sim com o nucleófilo
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His116 His79 -1 interior da fita 3 His142

Asn161 Asn126 -1 alça após fita 4 Asn186

Asn27 --- -1 alça após fita 1 Gln39

ASP327 ASP309 -1 alça após fita 8 Glu451

Trp213 --- +1 alça após fita 5 Trp250

Gln247 Gln213 +2 alça após fita 6 Asn329



"--

4 -Discussão

4.1 - Propriedades da r3-glicosidase de Mr47.000

De acordo com os experimentos de competição entre substratos (figuras 7,

8, 9 e tabela 4) e modificação química com EDC (figura 10) apresentadas no ítem

3.2.1 dos resultados, a ~-glicosidase de Mr 47.000 (~gli47) apresenta dois sítios

ativos distintos. Em suma, os resultados mostram que em um dos sítios ativos são

hidrolisadas celobiose e NP~glu. Este sítio ativo foi denominado celobiase. O

segundo sítio ativo denominado aril~glicosidase hidrolisa preferencialmente

NP~gal e em menor extensão NP~glu (aproximadamente 15% da atividade total

sobre NP~glu 0,5 mM), enquanto que celobiose não liga-se neste sítio ativo.

Além disso, nos dois sítios ativos a hidrólise é dependente de um grupo

carboxila protonado, uma vez que a incubação com EDC causa inativação de

ambos. Porém, estes grupos carboxila provavelmente apresentam pKas

diferentes, pois reagem com EDC em diferentes pHs (figura 10). A presença de

aminoácidos com grupo carboxila na cadeia lateral (Glu e Asp) envolvidos

diretamente na catálise é uma característica comum das glicosil hidrolases

(Sinnott, 1990).

No sítio ativo aril~glicosidase, o subsítio -1liga tanto glicose como

galactose com afinidades próximas (Km para NP~gal = 2,4 mM e Km para NP~glu

= 1,2 mM). Entretanto, a velocidade de hidrólise de NP~glu é cerca de 27x menor

que a de NP~gal (tabela 3). Isto pode significar que embora no substrato a

posição da hidroxila do carbono 4 não influencie a interação com a enzima, ao

atingir-se o estado de transição a presença de uma hidroxila equatorial no
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carbono 4 cause uma grande desestabilização do complexo enzima - estado de

transição.

A interação desfavorável entre o subsítio -1 e o estado de transição de

NPJ3glupode indicar que a hidroxila do carbono 4 quando na posição equatorial

posicione-se na proximidade de um grupo do subsítio que seja hidrofóbico ou

então a hidroxila acaba posicionada em um local já ocupado por algum

aminoácido. Nos dois casos teríamos interações desfavoráveis, seja por

impossibilidade de formação de pontes de hidrogênio ou impedimento estérico.

Uma segunda possibilidade seria que quando atingido o estado de transição a

presença de uma hidroxila axial no carbono 4 permita a formação de uma ponte

de hidrogênio entre algum grupo do subsítio -1 e o estado de transição do

substrato. Esta ponte de hidrogênio não se formaria no caso de glucosídeos, pois

a hidroxila na orientação equatorial estaria incorretamente posicionada para

interagir com o sítio ativo. Esta ponte de hidrogênio garantiria uma maior

estabilização do galactosídeo em comparação com o glucosídeo, daí a maior

velocidade de hidrólise do primeiro substrato.

Desta forma, o subsítio -1 do sítio arilJ3glicosidase é semelhante aquele da J3-

glicosidase digestiva da larva da mariposa E. ello (Lepidoptera) que também interage

mais favoravelmente com galactosídeos do que glucosídeos (Santos & Terra., 1985).

Quanto ao sítio celobiase da J391i47observa-se que o subsítio -1 tem

características opostas daquelas do sítio ativo arilJ3glicosidase, ou seja, neste caso o

subsítio -1 interaje mais favoravelmentecom glucosídeos do que galactosídeos.O Km

para NPJ3glué 40x menor que o Ki para NPJ3gale a hidrólise de NPJ3galneste sítio

B'BL'OTEC~
\NS1\1U'TODEQU\M\~
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ativo é praticamenteinexistente (tabelas 3 e 4). Portanto, no subsítio -1 do sítio ativo

celobiase é a posição equatorial da hidroxila do carbono 4 que propicia interações

favoráveis para a estabilização do estado de transição e com a passagem para a

orientação axial (galactosídeo) estas interações são perdidas e/ou reduzidas.

Já a região do síto ativo celobiase onde posiciona-se a porção redutora do

substrato, tem-se o subsítio +1 que interage tanto com grupos aril como glicose. No

entanto, esta região não é formada apenas pelo subsíto +1, mas por vários subsítios,

como mostra a hidrólise de oligocelodextrinas de grau de polimerização entre 2 e 5

(figura 11 e tabela 3). Como visto na figura 11, os parâmetros cinéticos (Km, Kcat e

KcatlKm) da hidrólise dessas oligocelodextrinas varia de acordo com o grau de

polimerização do substrato. No caso do aumento do Km em função do grau de

polimerização, a variação mais significante é na passagem de celotetraose para

celopentaose. Este resultado indica que a adição da quinta glicose reduz mais

drasticamente a afinidade entre a enzima e o substrato. Este resultado seria

explicado caso o sítio celobiase fosse composto por 4 subsítios (-1, +1, +2 e +3).

Logo, a adição da quinta glicose poderia em nada contribuir para a interação enzima-

substrato, podendo inclusive até gerar problemas de impedimento estérico que

dificultariam a referida interação. Por outro lado a velocidade de hidrólise do substrato

aumenta linearmente com o aumento do grau de polimerização. Duas explicações

são possíveis para este resultado e elas não são necessariamente excludentes. Na

primeira hipótese, a medida que aumenta o grau de polimerização do substrato

diminuem as formas não produtivas com que este pode ligar-se ao sítio ativo. Assim,

quando o substrato é menor, parte da população da enzima encontra-se inibida
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competitivamente pelo próprio substrato levando a uma subestimação do Kcat. Assim,

a medida que o grau de polimerização aumenta, reduz-se esta subestimação e

aproxima-sedo Kcat real. A segunda hipótese seria que com o aumento da extensão

do substrato tem-se um aumento no número de subsítios preenchidos no sítio ativo.

Se cada um desses subsítios contribui, através de interações não covalentes, para a

estabilização do estado de transição, então espera-se que substratos que preencham

mais subsítios tenham seu estado de transição mais estabilizado e sejam hidrolisados

mais rapidamente.

A partir dos dados de KcatlKm e utilizando-se as equações para mapeamento

da afinidade entre substratos e subsítios (Hiromi, 1970) foi possível avaliar a energia

da interação entre os subsítios +2, +3 e +4 e as oligocelodextrinas. Como visto na

figura 12, a interaçãoentre os subsítios +2 e +3 e as glicoses do substrato é favorável

a ligação, porém no caso do subsítio +4 a ligação torna-se desfavorável. Tendo em

mente que a energia da ligação de uma celopentaose no sítio ativo celobiase

depende da somatória da energia de ligação de uma glicose em todos os subsítios

deste sítio ativo, a ligação da celopentaose continua sendo favorável, pois a energia

de ligação nos subsítios -1, +2 e +3 compensa a interação desfavorável no subsítio

+4.

A existência de um subsítio +4, onde a ligação da glicose não é favorável, é

coerente com o aumento do Km para celopentaose. Afinal, na passagem de

celotetraose para celopentaose não observa-se nenhum ganho em termos de energia

de ligação. Também é coerente com a tendência do aumento do Kcat em função do

grau de polimerização.Apesar de não favorecer a ligação do substrato, a existência
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do subsítio +4 possibilita a ligação de modo não produtivo da celotetraose, o qual é

abolida quando o substrato é celopentaose. Isso explica o aumento do Kcat na

passagem de celotetraose para celopentaose.

Baseando-se nos cálculos de energia de ligação podemos imaginar que o sítio

ativo celobiase assemelhe-se a um canal com 5 subsítios (-1, +1,+2,+3 e +4), sendo

que a energia de ligação entre os subsítios e o substrato decresce a medida em que

se afasta do ponto de clivagem (entre -1 e +1). Este padrão é típico de exo-

glicosidases independentementedelas hidrolizarem ligações do tipo a ou p (Hrmova

et aL, 1998; Yazaki et aL, 1997; Hiromi et aL, 1973), porém como não foi possível

avaliar a energia de interação nos subsítios -1 e +1 não temos um quadro totalmente

definido.

Outro conjunto de substratos interessante que é hidrolisado pela pgli47 é a

gentiobiose (glicose p1-6 glicose), amigdalina (glicose p1-6 glicose p1-mandelonitrila)

e a prunasina (glicose p1-mandelonitrila). Embora gentiobiose e amigdalina sejam

hidrolisados com a mesma eficiência (conforme mostram os valores de KcatlKm -

tabela 3), prunasina é muito menos eficientemente clivada. É marcante o enorme

aumento no Km para prunasina em comparação com gentiobiose, celobiose e

NPpglu. Sendo que estes substratos diferem apenas quanto ao grupo que ocupa o

subsítio +1, é razoável assumir que é este subsítio que controla a especjficidade do

sítio ativo celobiase frente a esse conjunto de substratos e reduz drasticamente a

afinidade pela prunasina. Observando a estrutura desses substratos, nota-se que

uma diferença existente entre a prunasina e os demais glucosídeos é que a ligação

entre o glicone e a porção do aglicone que se posicionaria no subsítio +1 é maior na
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prunasina devido o acréscimo de uma átomo de carbono após o oxigênio da ligação

glicosídica. Logo, a porção do aglicone que interagiria com o subsítio +1 acaba

posicionada entre esse subsítio e o +2. Portanto, por mal posicionamentoperde-se a

interação com o subsítio +1, aquele que parece contribuir com a maior energia de

ligação entre enzima e substrato (ver discussão acima). Desse modo, embora a

glicose da extremidade não redutora da amigdalina possa ser removida e absorvida,

evita-se que a mandelonitrila (composto cianogênico) seja produzida em grande

quantidade no tubo digestivo de S. frugiperda. Assim, neste inseto, a proteção contra

os efeitos danosos da mandelonitrila derivada da prunasina é obtida através da

produção de uma enzima que não liga e hidrolisa eficientemente este substrato.

Esses resultados estão de acordo com aquele obtido por Ferreira et aI. (1997) que

criaram S. frugiperda na presença de amigdalina e não notaram alterações no seu

crescimento ou na atividade p-glicosidásica. Finalmente, estas característicasdo sítio

celobiase indicam que "in vivo" este sítio ativo deve atuar na digestão final de

oligocelodextrinasde baixo grau de polimerização e portanto deve estar envolvida na

digestão final de celulose e hemiceluloses.

Na literatura são encontrados apenas dois exemplos de p-glicosidases que

apresentam dois sítios ativos: a celobiase - arilp-glucosidasedo gafanhotoA.

fIavolineata (Marana et aI., 1995) e a lactase - florizina hidrolase de mamíferos

(Wacker et aI., 1992).

A celobiase - arilp-glucosidase de A. fIavolineata (CApglu - Mr 82.000)

apresenta um sítio ativo que hidrolisa dissacarídeos como celobiose e

laminaribiose (chamado aqui de sítio dissacaridase) enquanto que o segundo sítio
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ativo hidrolisa arilpglucosídeos como NPpglu. O sítio celobiase da pgli47 é

semelhante ao sítio "dissacaridase" da CApglu no que tange ao subsítio -1 onde

ambas tem preferência por glicose. Porém o subsítio +1 do sítio dissacaridase da

CApglu é mais específico para glicose, enquanto que este sítio na pgli47 aceita

glicose e grupos aril. Apesar desta diferença no subsítio +1, o sítio celobiase e

dissacaridase destas duas p-glicosidases apresentam características que indicam

que ambos são responsáveis pela hidrólise de oligocelodextrinas, ou seja, atuam

na digestão final de celulose e p-glucanas.

O sítio arilp-glicosidase da pgli47 difere do sítio arilp-glucosidase da

CApglu no que se refere ao subsítio -1, onde a pgli47 tem especificidade ampla

aceitando glucosídeos e galactosídeos e a CApglu aceita apenas glucosídeos.

Quanto ao subsítio +1, ambas não ligam glicose e tem maior afinidade por grupos

aril. Esta característica é marcante e exclui a possibilidade de hidrólise de di ou

oligossacarídeos nestes sítios ativos. Esta restrição torna estes sítios ativos

semelhantes aquele que hidrolisa glicosilceramidas na lactase-glicosilceramidase

de mamíferos. Logo, por analogia, pode ser sugerido que os sítios arilpglicosidase

das enzimas pgli47 e CApglu talvez sejam responsáveis pela hidrólise de

glicosilceramidas.

A lactase-glicosilceramidase (Mr 130.000) pertence a família 1 das glicosil

hidrolases e conforme comentado na introdução é constitiuída na sua forma

madura por dois domínios extra-celulares homólogos (Mantei et aI., 1988). Em

cada um dos domínios homólogos encontra-se um sítio ativo com especificidade

diferenciada. O domínio 111(486 aminoácidos e Mr R;i 53.000) é responsável pela
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hidrólise de lactose e o domínio IV (425 aminoácidos e Mr ~ 46.000) hidrolisa

glicosilceramidas (Wacker et aI., 1992).

Embora a especificidade dos sítios lactase e glicosilceramidase da enzima

de mamíferos seja semelhante, respectivamente, aos sítios celobiase

(dissacaridase) e arill3glicosidase das 139li47e CA139lude insetos, deve-se notar

que no caso da enzima de mamíferos cada um dos sítios ativos é localizado em

um domínio da l3-glucosidase,enquanto que nas enzimas de insetos os dois sítios

ativos devem estar localizados em um único domínio. Esta característica torna as

l3-glicosidases de insetos 139li47 e CA139lu uma exceção dentre as demais 13-

glicosidases conhecidas.

4.2 - A (3-glicosidasede Mr 50.000.

Após a clonagem e sequenciamento da 1391i50,foi feito um alinhamento da

sequência de aminoácidos dessa enzima com outras proteínas presentes em

bancos de dados, o qual revelou alta similaridade e identidade (57% e 43%,

respectivamente) apenas com l3-glucosidases da família 1 das glicosil hidrolases

(tabela 10). Além disso, todos os peptídeos (I(V)TENG, QIEGA, HWD e NEP) que

servem como "assinatura" da família 1 (Rojas et aI., 1995) são conservados na

1391i50.Portanto, baseando-se nestes resultados a 139li50foi incluída na família 1.

As l3-glicosidases da família 1 juntamente com várias outras famílias

compõe o clã A. Dentro do clã A todas as glicosil hidrolases apresentam

similaridade estrutural e catalítica. As enzimas do clã A apresentam uma estrutura

terciária conhecida como (l3/a)a barril, a qual trata-se de um barril formado pela

repetição de 8 motivos l3-a-13 (Branden & Tooze, 1991). De fato, todas as 13-
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glicosidases da família 1 cristalizadas até o momento exibiram esta mesma

estrutura (Sanz-Aparício et aL, 1998; Wiesmann et aL, 1997; Aguilar et aL, 1997 e

Barrett et aL, 1995). Logo, parece razoável supor que a ~gli50 também apresente

esta mesma estrutura terciária. Esta hipótese é reforçada pela estrutura

secundária prevista para a ~gli50 que é formada por 8 fitas ~ e 8 a-hélices

intercaladas entre si e separadas por alças (figura 39), exatamente o mesmo

arranjo presente nas ~-glicosidases da família 1 com estrutura tridimensional já

determinada. Outra característica do clã A é o posicionamento dos glutâmicos

catalíticos após as fitas ~4 e ~7. Particularmente na família 1 estes ácidos

glutâmicos estão localizados dentro de dois peptídeos NEP e TENG que são

totalmente conservados. A presença de uma cópia destes peptídeos na sequência

da ~gli50 indica a existência de apenas um sítio ativo nesta enzima. Este

resultado confirma e reforça aqueles obtidos nos experimentos de competição

entre substratos (figuras 13, 14, 15 e 16 - tabela 6) e inibição por glucono 8

lactona (figuras 17, 18 e 19 - tabela 6) que também indicavam a existência de um

único sítio ativo na ~gli50.

Assim, a similaridade entre a ~gli50 e as demais glicosil hidrolases do clã A

sugerem que o sítio ativo da ~gli50 pode ser visualizado à luz dos modelos já

determinados para estas enzimas e principalmente as da família 1. De forma

esquemática o sítio ativo das ~-glicosidases da família 1 trata-se de um túnel em

fundo cego "enterrado" mais ou menos perpendicularmente na extremidade C-

terminal do barril à que se assemelha a enzima. As alças que conectam as fitas ~

e as a-hélices formam as paredes laterais do túnel (Davies & Henrissat, 1995).
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Para facilitar a visualização poder-se-ia imaginar um apontador de lápis onde o

orifício de inserção do lápis fosse o sítio ativo. O subsítio -1estaria localizado na

base desse "túnel" e os demais subsítios (após o ponto de clivagem do substrato)

se posicionariam em direção da borda superior do "túnel".

O sítio ativo da f391i50liga uma série de glicosídeos que apresentam

grande diversidade tanto na porção glicone (diversos monossacarídeos) como

aglicone (grupos aril, alquil e oligossacarídeos) (tabela 5) e assim, tomando-se

como pontO de partida o modelo esquemático acima apresentado procurar-se-á

entender as interações envolvidas nas especificidade de cada subsítio do sítio

ativo da f391i50e as características da catálise desta enzima.

4.2.1 - Aminoácidos da (3-glicosidasede Mr 50.000 envolvidos na catálise

A catálise nas glicosil hidrolases é dependente de dois resíduos de

aminoácidos: um doador de prótons e um nucleófilo (figura 37) (Sinnott, 1990). No

caso da família 1 e todo o restante do clã A estes dois papéis são

desempenhados por resíduos de ácido glutâmico posicionados após a fita f34e f37

que já foram experimentalmente localizados em alguma enzimas (Street et aI.,

1992, Whiters et aI., 1992, Wacker et ai, 1992, Chamber et aI., 1993, Keresztessy

et aI., 1994, Neele et aI., 1995, Wang et ai, 1995, Skoubas & Georgatsos, 1997).

O alinhamento da sequência de aminoácidos da f391i50 com outras f3-

glicosidases da família 1 revelou que o GIU187e GIU399são totalmente conservados

e estão posicionados após a fita f34e f37,respectivamente (figuras 34 e 38). Estas

evidências tornam muito forte a hipótese de que estes aminoácidos sejam
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diretamente responsáveis pela catálise na pgli50. Uma série de outras evidências

reforça ainda mais esta hipótese.

Em primeiro lugar a pgli50 é inativada irreversivelmente por EDC. Esta

carbodiimida é um modificador irreversível de grupos carboxila protonados (Chan

et aI., 1988), portanto poderia modificar o ácido glutâmico que atua como doador

de prótons. A modificação da pgli50 pode ser evitada adicionando-se um

substrato em concentrações saturantes ao meio de modificação (figura 35). Estes

resultados evidenciam que o aminoácido modificado realmente encontra-se no

sítio ativo, pois o substrato impede que a carbodiimida tenha acesso a ele.

Além disso, a curva de efeito do pH no Vmáx da hidrólise de MUpglu pela

pgli50 (figura 36) mostra que a atividade dessa enzima é dependente de dois

grupos ionizáveis, sendo que a enzima ativa apresenta um grupo protonado e

outro desprotonado. Esta característica se encaixa perfeitamente no padrão para

as glicosil hidrolases (Sinnott,1990). O pKa do grupo protonado é 7,47 e do grupo

desprotonado é 4,9. Em um primeiro momento, o pKa de 4,9 parece adequado

para a carboxila da cadeia lateral de um ácido glutâmico, porém o pKa de 7,47

não parece adequado para um ácido glutâmico. Entretanto, se forem observados

os pKas obtidos para os glutâmicos catalíticos de algumas p-glicosidases, nota-se

que os valores determinados para a pgli50 estão dentro do esperado. O pKa do

ácido glutâmico que atua como doador de prótons está em torno de 6,5 e para o

ácido glutâmico que atua como nucleófilo este valor gira em torno de 4,0 (Clarke

et aI., 1993).
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Já foi observado que durante a catálise, particularmente quando formado o

glucosil-enzima (figura 37) o pKa do doador de prótons cai aproximadamente 3

unidades tornando-se então um pKa típico para um ácido glutâmico (White &

Rose, 1997; Macintosh et aL, 1996). A partir destes dados pode-se inferir que

deve existir nas p-glicosidases uma rede de interações não covalentes que

modula o pKa dos resíduos catalíticos.

Analisado a estrutura terciária da p-glucosidase cianogênica de T. repens

(Barrett et aL, 1995) observa-se que o nucleófilo (GIU397)interage através de

pontes de hidrogênio com um resíduo de tirosina (Tyr326)e arginina (Arg91)'Além

disso, o nucleófilo e o doador de prótons (GIU183)estão separados por 3,75

ângstrons (figura 38). Estas associações também já foram observadas para

endocelulase 1 de A. cellu/o/yticus (família 5) (Sakon et aL, 1996). É proposto que

estas pontes de hidrogênio atuem na orientação e modulação do pKa do

nucleófilo (Sakon et aL, 1996; Wang et aL, 1995).

Assim baseando-se no fato que a pgli50 e a p-glucosidase cianogênica

pertencem a mesma família, apresentam estrutura primária e secundária muito

semelhante (figuras 34 e 39 - tabela 10) e que em geral a estrutura terciária é

melhor conservada que a primária (Chotia & Lesk, 1986), pode-se assumir que a

estrutura terciária da pgli50 deve ser muito semelhante àquela de T. repenso Logo

o sítio ativo da pgli50 deve apresentar o mesmo padrão de interações verificado

na p-glucosidase cianogênica de T. repens e pode ser proposto que a Tyr331e a

Arg97 interajam com o GIU399(nucleófilo).
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A modificação química da pgli50 utilizando-se um modificador de tirosinas

conhecido como tetranitrometano (TNM) causou um aumento de atividade da

enzima apenas quando o substrato estava presente no meio em condições

saturantes (figura 40).

Neste caso, podemos assumir que o TNM tem acesso ao sítio ativo mesmo na

presença do substrato por se tratar de uma molécula relativamente pequena e

também pelo fato da Tyr331não localizar-se na região de ligação do substrato.

Entretanto isto não explica porque a modificação ocorre apenas na presença do

substrato. Frente a este resultado somos levados a supor que a Tyr331apresenta

alguma diferença quando a p-glicosidase liga-se ao substrato em comparação a

enzima livre.

A nitração da tirosina reduz drasticamente o pKa deste aminoácido de 9,0

para 7,1. A redução deste pKa pode significar que na ponte de hidrogênio entre a

nitrotirosina e o Glu399o próton passe a ficar muito mais próximo do nucleófilo, o

que poderia ajudar na estabilização desta carga dentro do sítio ativo. Logo os

passos catalíticos onde ocorresse a formação de carga negativa no nucleófilo,

como a desglicosilação, seriam mais favoráveis.

Portanto, podemos propor que o pKa do nucleófilo GIU399é uma função do

pKa deste aminoácido e do pKa da Tyr331, sendo que a função da Tyr331na

catá lise efetuada pela p-glicosidase de S. frugiperda é reduzir o pKa do nucleófilo

e estabilizar a carga negativa deste. Esta hipótese é reforçada pelos resultados

obtidos por Gebler et aI. (1995), onde analisando uma p-glicosidase de

Agrobacterium sp (família 1) onde a Tyr298(localizada na mesma posição da
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estrutura secundária da Tyr331de S. frugiperda) foi substituída por mutação sítio

dirigida por uma Phe. Nesta j3-glicosidase mutante, o pH ótimo era aumentado em

relação a enzima selvagem (6,0 para 7,0), ou seja, o aumento do pKa do grupo

que interage com o nucleófilo leva a um aumento do pKa deste. Logo o pKa do

nucleófilo parece ser diretamente proporcional ao pKa do aminoácido

acompanhante. Finalmente, é ainda importante notar que a alteração da tirosina

"acompanhante" do nucleófilo por mutação dirigida em Agrobacterium sp, levou a

uma mudança da curva de pH ótimo como um todo e não a um alargamento da

mesma, como poderia ser esperado para a alteração de apenas um dos pKas.

Isso pode acenar com a possibilidade de que o pKa do doador de prótons seja

influenciado pelo nucleófilo. Poderia ser esperado que uma vez que o nucleófilo

apresenta um mecanismo para estabilização do seu estado desprotonado (ponte

de hidrogênio com a tirosina), a carga negativa formada neste aminoácido e

localizada cerca de 4 ângstrons do doador de prótons poderia tornar desfavorável

por repulsão eletrostática a desprotonação do doador de prótons, o que

contribuiria para o pKa mais elevado deste grupo.

Esta hipótese explica porque com a formação do glucosil-enzima durante o

ciclo catalítico das j3-glicosidases ocorre uma redução de cerca de 3,0 unidades

no doador de prótons. No glucosil-enzima a carga negativa do nucleófilo

encontra-se neutralizada e desta foram deixa de tornar desfavorável por repulsão

eletrostática a desprotonação do doador de prótons.

Uma vez que esta tirosina interagindo através de uma ponte de hidrogênio

é um aminoácido conservado ao longo da família 1 e 5, podemos propor que este
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aminoácido desempenha a mesma função nestas duas famílias. Dentro da família

10, uma histidina ocupa a posição desta tirosina e também interage com o

glutâmico nucleófilo (Harris et aI., 1994 e White, 1996), logo é possível que nesta

família a histidina atue como modulador e estabilizador do nucleófilo.

o segundo aminoácido que interage com o nucleófilo GIU399é a Arg97.

Quando a ~gli50 'é modificada quimicamente com fenilglioxal (um modificador de

argininas) nota-se que a enzima é inativada (figura 41), porém a adição de

substrato evita esta modificação. Logo, a arginina modificada deve ser essencial à

catálise e encontra-se no interior do sítio ativo da ~gli50. A Arg97 carregada

positivamente poderia ser essencial para a desprotonação do Glu399.talvez por

meio de interação eletrostática. Uma vez que o GIU399estivesse desprotonado,

sua carga negativa seria estabilizada pela própria Arg97e também pela ponte de

hidrogênio com a Tyr331'A presença de uma carga negativa a cerca de 4

ângstrons do GIU183provavelmente dificulta sua desprotonação, uma vez que a

presença de duas cargas negativas tão próximas em um meio hidrofóbico como o

sítio ativo produziria forte repulsão eletrostática.

o quadro final obtido é que existe uma rede de interações não covalente

(pontes de hidrogênio e interações eletrostáticas) que influenciam o pKa do

nucleófilo no sentido de reduzir o seu pKa e mantê-Io desprotonado. Ao mesmo

tempo esta rede proporciona a elevação do pKa do doador de prótons e o

mantém protonado.

No que tange aos aminoácidos envolvidos na catálise e suas propriedades

a ~g1i50é bastante similar às ~-glicosidases da família 1. Logo é provável que a
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pgli50 compartilhe também o mesmo mecanismo de catálise com estas enzimas.

Dentro da família 1 a p-glucosidase de Agrobacterium sp é aquela cujo

mecanismo de catálise foi melhor caracterizado (figura 37 - Kempton & Withers,

1992). Esta enzima hidrolisa seus substratos em duas etapas: glicosilação e

desglicosilação. Na etapa de glicosilação o doador de prótons transfere um próton

para o oxigênio da ligação glicosídica enquanto que o nucleófilo ataca o carbono

1 do glicone. Esta combinação faz com que a ligação glicosídica seja rompida e o

aglicone (grupo deixante) seja liberado do sítio ativo. A eletronegatividade do

aglicone influencia nesta etapa, pois os elétrons da ligação glicosídica são

carregados com o grupo deixante.

o carbono 1 do glicone (carga residual positiva) liga-se covalentemente ao

nucleófilo e forma-se o intermediário glicosil-enzima.

Na etapa de desglicosilação o doador de prótons agora atuando como uma

base "rouba" um próton de uma molécula de H2O,o radical hidroxila formado, por

sua vez, ataca o glicosil-enzima ligando-se ao carbono 1 do glicone. Esta reação

regenera o nucleófilo e libera o glicone do sítio ativo. Assim o tipo de molécula

que ataca o glicosil-enzima e o glicone influenciam a velocidade deste passo.

Uma forma de verificar se a pgli50 e a p-glucosidase de Agrobacterium sp

compartilham o mesmo mecanismo de hidrólise é determinar se a velocidade das

etapas da reação hidrolítica são influenciadas da mesma forma nas duas

enzimas. Na p-glucosidase de Agrobacterium sp a velocidade da etapa de

glicosilação para substratos cujo aglicone seja um grupo p-nitrofenil é maior que a

velocidade da etapa de desglicosilação, justamente porque o grupo p-nitrofenil é
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muito eletronegativo e "carrega" facilmente os elétrons da ligação glicosídica.

Portanto é o passo de desglicosilação que determina a velocidade geral da

reação. A cinética de hidrólise de NPJ39Iu pela J39IiSOna presença de 020

mostrou a mesma situação. Reações envolvendo 020 são mais lentas do que na

presença de H20 (Fersht, 1985), logo a redução da velocidade de hidrólise de

NPJ3glupela J39Ii'SOna presença de 020 (H/O = 1,44) indica que o passo de

desglicosilação (o único que tem participação de H2O) é o limitante neste caso.
.

Embora este experimento não evidencie a existência ou não do intermediário

covalente, ele indica que a hidrólise de NPJ3glu catalisada pela J39IiSOpode ser

dividida em duas etapas como no caso da J3-glucosidasede Agrobacterium sp e

mostra que a etapa onde há participação da água é a limitante..

4.2.2 - Caracterização do subsítio -1 do sítio ativo da J39licosidasede Mr

50.000

A porção do substrato que interage com o subsítio -1 é o glicone. Conforme

visto na tabela S, existe toda uma série de monossacarídeos que podem ocupar

esta posição nos substratos hidrolisados pela J39IiSO.Analisando os modelos

estruturais destes monossacarídeos, nota-se que eles diferem entre si

essencialmente quanto a orientação espacial de suas hidroxilas.

Já foi proposto que no caso de enzimas que ligam carboidratos são as

interações via ponte de hidrogênio entre as hidroxilas do substrato e grupos

polares do sítio ativo da enzima que favorece e confere especificidade à ligação

enzima - substrato (Quiocho, 1986). A ocorrência de pontes de hidrogênio entre

hidroxilas e grupos polares do subsítio -1 já foi reportada em xilanases da família
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10 - clã A (White et aI., 1996; Notenboom et aI., 1998 e Harris et aI., 1994),

celulases da família 5 - clã A (Ducros et ai, 1995; Sakon et aI., 1996); p-

glicosidases da família 1 (Wiesmann et aI., 1997 e Barrett et aI., 1995),

celobiohidrolase 11da família 7 - clã B (Rouvinen et aI., 1990), endo/exocelulase

E4 da família 9 (Sakon et aI., 1997) entre outras.

A energia. envolvida na formação de pontes de hidrogênio pode ser

afetadas pela natureza do doador ou receptor do hidrogênio e pela distância e

ângulo entre eles (Creighton, 1993). Assim, pode ser proposto que a ligação e

hidrólise de um determinado glicosídeo por uma glicosil hidrolase depende da

orientação das hidroxilas do substrato e portanto a base da especificidade no

subsítio -1 são as interações por pontes de hidrogênio. Uma forma de testar esta

hipótese é avaliar se a modificação na orientação das hidroxilas de um substrato

torna mais favorável ou não sua ligação e hidrólise. Isto pode ser efetuado

aplicando-se a teoria de estabilização do estado de transição (Fersht, 1985 - ver

resultados) à hidrólise de uma série de arilpglicosídeos.

Para tal foram determinados o Km, Kcat e KcatlKm para uma série de

NPpglicosídeos (NPpglu, NPpgal, NPpman, NPpfuc e NPpxil) (tabela 5). Dentre

estes resultados cabe destacar que Nppman não foi hidrolisado nas condições de

ensaio utilizadas. O glicone deste substrato é uma manose, um epímero de

glicose no carbono 2. Enquanto a glicose apresenta a hidroxila do carbono 2 na

posição equatorial, a manose apresenta este grupo na posição axial. De acordo

com o mecanismo de catálise proposto para as p-glicosidases (figura 37) durante

este processo ocorre a formação de um estado de transição onde o glicone passa
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de uma conformação de cadeira para sofá (Trimbur et aI., 1993). Nesta mudança

de conformação, é justamente a hidroxila do carbono 2 que sofre a maior

mudança de posicionamento espacial. Logo, é provável que interações não

covalentes (provavelmente uma ponte de hidrogênio) da hidroxila do carbono 2 do

glicone com grupos presentes no sítio ativo da enzima sejam muito importantes

para a estabilização do estado de transição e consequente continuidade da

reação catalítica. A importância desta hidroxila já foi destacada na produção de

substratos que apresentam hidrólise muito lenta e assim permitem o isolamento

do intermediário covalente formado durante a catálise (figura 37). Nestes

substratos a hidroxila do carbono 2 do glicone é substituída por flúor (Withers et

aI., 1987; Withers & Street, 1988 e Street et aI., 1992).

Além disso, estando a hidroxila do carbono 2 na posição axial é possível o

surgimento de impedimento estérico o que poderia desestabilizar não só o estado

de transição como também a própria ligação do substrato.

A influência da orientação da hidroxila do carbono 4 na ligação e hidrólise

do substrato foi analisada comparando-se os substratos NPpglu, Nppgal, NPpxil e

NPpfuc.

Para estes substratos que são hidrolisados apresentando diferentes

parâmetros cinéticos o uso da teoria de estabilização do estado de transição

permite correlacionar alterações na orientação espacial de uma hidroxila de um

par de NPpglicosídeos com variações no I1G# da ligação e hidrólise dos mesmos.

Para um par de glicosídeos tem-se que I1I1G#= RTln(c1/c2)'Valores negativos de

I1I1G# significam que o substrato 2 possui alguma diferença em relação ao
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substrato 1 (no caso orientação de uma hidroxila) que permite que o estado de

transição ligue-se mais adequadamente no sítio ativo da enzima e

consequentemente seja mais estabilizado (ver resultados para maiores detalhes).

Como visto na figura 37, a clivagem de uma ligação glicosídica envolve dois

estados de transição. Cada um presente em uma das etapas da reação:

glicosilação e desglicosilação. Logo, com um par de glicosídeos é possível

estimar o /l/lG# correspondente à cada uma destas duas etapas da clivagem do

substrato. '

Analisando o primeiro destes pares: NPpglu e NPpgal (tabela 7), notamos

que a passagem da hidroxila do carbono 4 da orientação equatorial para axial

leva a um /l/lG# de 6,7 KJ/mol para o passo de glicosilação e de 3,0 KJ/mol para a

etapa de desglicosilação. A desestabilização do estado de transição tanto na

glicosilação como desglicosilação pode ser creditada ao fato de que a hidroxila

equatorial do carbono 4 estaria envolvida na formação de uma ponte de

hidrogênio com algum aminoácido presente no sítio ativo. Esta ponte de

hidrogênio teria uma orientação "ideal" quando o substrato atingisse o estado de

transição o que favorecia a estabilização deste. A passagem desta hidroxila para

a orientação axial afetaria a geometria desta ponte de hidrogênio, reduzindo sua

energia ou rompendo-a totalmente e portanto teríamos uma desestabilização do

estado de transição. Porém, a passagem da hidroxila do carbono 4 para a

orientação axial não tem apenas o efeito de desestruturação da ponte de

hidrogênio. Quando esta hidroxila ocupa a posição axial, é possível que cause

algum impedimento estérico dentro do sítio ativo, o que também seriá
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desfavorável à estabilização do estado de transição. É possível que justamente

esta combinação de impedimento estérico e rompimento de ponte de hidrogênio

explique a diferença do /)./).G#para o passo de glicosilação e desglicosilação.

Podemos assumir que quando a hidroxila do carbono 4 encontra-se na orientação

axial o estado de transição das duas etapas da reação encontra-se

desestabilizado e' portanto em um patamar mais elevado de energia devido a

ausência da ponte de hidrogênio estabilizadora e a ocorrência de impedimento

estérico. Porém, como na etapa de glicosilação o /)./).G# refere-se à diferença de

energia entre E+S e o primeiro estado de transição, todo o efeito desestabilizador

acumula-se no estado de transição, pois a orientação da hidroxila do carbono 4

não influencia o nível de energia de E+S. Já no passo de desglicosilação, o /)./).G#

é medido entre E--G (intermediário covalente) e o segundo estado de transição.

Neste caso, a posição da hidroxila influencia o nível de energia de E--G e

portanto o impedimento estérico contribui para a desestabilização de E--G e do

estado de transição. Assim, o /)./).G#da etapa de desglicosilação refere-se apenas

ao rompimento da ponte de hidrogênio, e consequentemente é menor do que o

/)./).G#do passo de glicosilação que combina impedimento estérico e rompimento

da ponte de hidrogênio. Portanto, poderíamos assumir que o impedimento

estérico contribui com 3,7 KJ/mol para desestabilização do estado de transição

enquanto que a ponte de hidrogênio entre a hidroxila equatorial do carbono 4 e o

sítio ativo da ~-glicosidase contribui com 3,0 KJ/mol para estabilização do estado

de transição.
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Esta estimativa (3,0 KJ/mol) trata-se do valor mínimo para formação da

ponte de hidrogênio entre a hidroxila do carbono 4 e o subsítio -1, pois a

passagem da hidroxila para a posição axial não significa necessariamente que a

ponte de hidrogênio tenha sido totalmente rompida. Pode ser apenas que esta

nova orientação não seja a mais estável, ou seja, mesmo estando na posição

axial a hidroxila interage com o subsítio -1 e ajuda, embora em menor extensão,

na estabilização do estado de transição. Estima-se que pontes de hidrogênio

envolvendo' dois participantes não carregados contribuam com até 6,3 KJ/mol

para ligação enzima-estado de transição (Fersht, 1986). Portanto, é provável que

a hidroxila equatorial do carbono 4 do estado de transição interaja via ponte de

hidrogênio com um grupo neutro do subsítio -1 do sítio ativo da ~gli50.

De acordo com a hipótese levantada anteriormente o efeito do impedimento

estérico da hidroxila 4 axial deve ser sentido em toda situação onde a enzima

estiver ligada ao glicone do su,bstrato ou seja, nas formas ES, E--G e ES#.Desta

forma, espera-se que o Km para NP~gal seja maior que o para NP~glu, pois o Km

representa basicamente o passo de associação entre E e S. De fato, observando

a tabela 5, nota-se que o Km para NP~gal e cerca de 4 vezes maior que o Km

para NP~glu, ou seja, a ligação do galactosídeo é mais desfavorável que a

ligação do glucosídeo.

o efeito de um grupo maior que um átomo de hidrogênio presente na

orientação axial no carbono 4 pode ser também analisada comparando-se NP~glu

e NP~xil. O glicone do NP~xil é uma xilose que apesar de tratar-se de um

pentassacarídeo apresenta uma conformação chamada de envelope, onde as
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hidroxilas dos carbonos 1, 2, 3 e o oxigênio do anel ocupam posições

semelhantes àquelas ocupadas pelas hidroxilas dos carbonos 1, 2, 3 e oxigênio

do anel da glucose, porém o grupo hidroximetil ligado ao carbono 4 da xilose

ocupa uma orientação axial ao plano do anel do monossacarídeo. Assumindo que

a conformação envelope é aquela que ocorre no estado de transição, novamente

notamos que a presença de um grupo volumoso com orientação axial ligado ao

carbono 4, leva à uma grande desestabilização do estado de transição nas etapas

de glicosilação (ililG# = 9,5 KJ/mol) e desglicosilação (ililG# = 9,3 KJ/mol) (tabela

7). Provavelmente isso ocorre devido à um impedimento estérico mais drástico do

que aquele observado no caso da galactose, o que é coerente se levarmos em

consideração que o grupo hidroximetil é maior que o grupo hidroxila. Entretanto,

não pode ser descartado o efeito da pequena alteração de posicionamento dos

carbonos e hidroxilas 1, 2, 3 e 4 que pode contribuir para a desestabilização do

estado de transição da xilose. Ainda analisando o par NPJ3glue NPJ3xilnotamos

que o Km para estes dois glicosídeos é praticamente igual (0,47 mM e 0,52 mM,

respectivamente), o que pode significar que o NPJ3xil quando se liga a J3-

glicosidase apresenta uma conformação diferente da de envelope, pois se esta

fosse a conformação ligada deveríamos notar a influência do impedimento

estérico do grupo hidroximetil, como no caso do NPJ3gal,causando uma redução

do Km para o NPJ3xil. É plausível assumir que a xilose apresente uma

conformação diferente da de envelope quando liga-se a enzima, pois para

monossacarídeos furanosídicos (como é o caso da xilose) existem 2 extremos de

conformações possíveis: o envelope e o "twist" sendo que a barreira energética
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de conversão entre estes dois extremos é relativamente pequena (cerca de 12

KJ/mol) se comparada com a conversão no caso de piranosídeos (44 KJ/mol).

Logo, à temperatura ambiente é possível ocorrer a interconversão facilmente,

sendo que existem cerca de 20 conformações teóricas possíveis entre os dois

extremos do equilíbrio (Lederkremer e Varela, 1988). Dentre estas conformações

teóricas existem algumas onde a orientação das hidroxilas dos carbonos 1, 2, 3 e

o oxigênio do anel ocupam posição semelhante àquelas da glucose enquanto que

o grupo hidroximetiI posiciona-se em uma região muito semelhante àquela da

hidroxila equatorial do carbono 4 da glucose. Portanto, é razoável admitir que

esta conformação da xilose seja favorecida para ligação com o sítio ativo da ~-

glicosidase e apresente Km semelhante ao NP~glu.

o próximo par de glicosídeos analisado foi o NP~gal e NP~fuc. A diferença

entre estes glicosídeos está no fato de que a fucose não apresenta o grupo

hidroxila ligado ao carbono 6. Neste caso, a retirada desta hidroxila levou a uma

estabilização do estado de transição dos passos de glicosilação (t1t1G# = - 8,9

KJ/mol) e desglicosilação (t1t1G# = -6,7 KJ/mol). Uma vez que a orientação da

hidroxila do carbono 6 não se altera drasticamente na passagem da conformação

de cadeira para de sofá (observada no estado de transição), a estabilização do

estado de transição não poderia ser devida ao surgimento de pontes de

hidrogênio. Então podem ser propostas duas explicações: remoção de um

impedimento estérico gerado pela hidroxila da posição 6, permitindo assim uma

melhor ligação do glicone no sítio ativo ou então que a hidroxila do carbono 6

posiciona-se na proximidade de um aminoácido com cadeia lateral apoiar, o que
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geraria um interação desfavorável. Com a retirada da hidroxila, a ligação do

glicone se tornaria mais estável. Contudo não fica claro qual a razão da diferença

de estabilização do estado de transição da etapa de glicosilação e

desglicosilação. Esta diferença pode estar relacionada com diferenças no glicone

que origina o estado de transição dos dois passos, pois no passo de glicosilação

parte-se de um glicone não ligado covalentemente à enzima, enquanto que na

etapa de desglicosilação parte-se do intermediário covalente.

Outras ~-glicosidases como a de Agrobacterium sp e E. ello e Manihot sp

também hidrolisam NP~fuc com KcatlKm sendo o maior ou próximo do máximo

dentro da série de NP~glicosídeos (Kempton & Withers, 1992; Santos & Terra,

1985 e Yeoh & Woo, 1991, respectivamente), indicando que nestes casos a

ausência da hidroxila do carbono 6 também estabiliza o estado de transição.

É importante notar que no caso da comparação de NP~gal com NP~fuc

estamos apenas verificando o efeito da remoção da hidroxila do carbono 6, porém

poderíamos calcular o efeito estabilizador da ausência desta hidroxila e da

passagem da hidroxila do carbono 4 para a posição equatorial (como visto acima

na comparação entre NP~glu e NP~gal esta posição é mais favorável). Utilizando

os dados da tabela 7 podemos assumir que a hidroxila do carbono 4 contribui com

3,0 KJ/mol para estabilização do estado de transição provavelmente através da

formação de uma ponte de hidrogênio. Pode-se então, assumir que um glicone

sem a hidroxila do carbono 6 e com uma hidroxila equatorial no carbono 4

estabilizaria o estado de transição do passo de glicosilação com 11,9 KJ/mol e o

passo de desglicosilação com 9,7 KJ/mol.
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o efeito combinado da hidroxila dos carbonos 4 e 6 também pode ser

notado na comparação entre NP~glu e NP~fuc. Verifica-se que neste caso a

estabilização do estado de transição nos passos de glicosilação e desglicosilação

são menores (IJ.IJ.G# = -2,2 KJ/mol e IJ.IJ.G#= -3,7 KJ/mol) (tabela 7). Tal situação é

claramente resultante da combinação do efeito favorável da ausência do hidroxila

da posição 6, e do desfavorável da hidroxila axial da posição 4, uma vez que a

soma entre os IJ.IJ.G# para os pares NP~glu - NPf3gal e NP~gal - NPf3fuc resulta

exatamente .no IJ.IJ.G#do par NP~glu - NPf3fuc.

Restou por fim tentar analisar o efeito da orientação da hidroxila do

carbono 3 do glicone, porém o epímero de glicose para o carbono 3 - NPf3Alose

não está disponível comercialmente, o que impediu a caracterização da região

que interage com esta hidroxila no sítio ativo da enzima.

Finalmente, podemos notar que a análise da função das hidroxilas na

interação enzima - substrato no subsítio -1 pode ser inferida através da

comparação de epímeros de glicose, porém neste caso a mudança de orientação

das hidroxilas pode gerar tanto impedimento estérico como o rompimento da

interação estabilizadora tornando-se assim díficil a separação dos dois efeitos. A

situação ideal seria utilizar-se da comparação de NPf3glu com

NPf3deoxiglucosídeos para todas as posições possíveis, pois neste caso

estaríamos livres do surgimento de impedimentos estéricos e veríamos apenas o

efeito do rompimento das pontes de hidrogênio entre o substrato e a enzima. Esta

abordagem já foi utilizada com sucesso por Namchuck e Whiters (1995), porém,
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depende da síntese de NP~deoxiglucosídeos uma vez que estes substratos não

encontram-se disponíveis comercialmente.

4.2.3 - Caracterização dos subsítios de posicionamento do aglicone do sítio

ativo da r39licosidase de Mr 50.000

Nos experimentos onde alquil~glucosídeos foram utilizados como inibidores

da hidrólise de MU~glu observou-se que o aumento do número de carbonos do

aglicone torna a ligação enzima - alquil~glu cada vez mais favorável (figuras 20 e

21). Isso sugere que a região de posicionamento do aglicone fosse alongada

como uma fenda ou túnel e que apresentasse uma superfície hidrofóbica. A

presença do aglicone hidrofóbico do alquil~glucosídeo em um meio aquoso

demanda um gasto de energia para formação de uma "cavidade" no solvente,

uma vez que o aglicone não interage favoravelmente com a água. Como a

passagem para o sítio ativo é energeticamente favorável é muito provável que

essa região do sítio ativo seja apoiar. A medida que o número de carbonos no

aglicone aumenta sua permanência no meio aquoso torna-se cada vez mais

energeticamente desfavorável e consequentemente sua passagem para o sítio

ativo cada vez mais favorável. Por fim, a ligação de decil~glu indica que o sítio

ativo tem extensão suficiente para acomodar pelo menos um aglicone linear de 10

carbonos, o que corresponderia a um total de 3 subsítios, caso o aglicone fosse

formado por glicoses.

Esse modelo de subsítios hidrofóbicos para posicionamento do aglicone

deve ser compartilhado pelas ~-glicosidases citossólica (famíla 1 - clã A) e

lisossomal (família 30 - clã A) de mamíferos. O sítio ativo da enzima lisossomal é
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1

mais semelhante à (3gli50, pois seus valores de ~~Go/CH2 do aglicone são

bastante próximos (-1,9 e -1,3 KJ/mol, respectivamente). Já a enzima citossólica

deve ter um sítio ativo mais hidrofóbico do que as duas enzimas anteriores, pois o

~~GO/CH2para esta enzima é cerca de duas vezes maior do que aquele obtido

para a (3gli50 e a (3-glucosidase lisossomal.

A função fisiológica da (3-glicosidase citossólica de mamíferos não é

conhecida. A (3-glucosidase lisossomal está envolvida na hidrólise de

glucocerebrosídeos e organismos deficientes nesta enzima têm problemas devido

ao acúmulo deste glicolipídeo.

Dada a semelhança entre a (3-glucosidaselisossomal e a (3gli50poderia ser

argumentado que a enzima do inseto também é responsável pela hidrólise de

glucocerebrosídeos. De fato, a longa fenda hidrofóbica de posicionamento do

aglicone parece muito adequada para a ligação dos longos hidrocarbonetos que

formam a porção hidrofóbica do ácido graxo e da ceramida. Enquanto que a

glicose da porção polar do glucocerebrosídeo poderia se posicionar no subsítio -

1. Esta especulação é reforçada pelo fato que a (3gli50 hidrolisa

glucocerebrosídeos, porém a baixa atividade enzimática observada sobre este

substrato não permite concluir se ela teria alguma relevância fisiológica. De

qualquer forma, glucocerebrosídeos e outros glicolipídeos estão presentes na

d,ieta da larva de S. frugiperda, uma vez que são importantes constituintes das

membranas celulares de tecidos fotossintetizantes (Quinn & Willans, 1983 e

Norberg, 1995).

165



A passagem dos alquilBglucosídeos do meio aquoso para o sítio ativo da

B9li50 aparenta ser um fenômeno semelhante à partição de um composto

anfipático entre H20 e um meio apoiar. Essa impressão é corroborada quando

observa-se que do ponto de vista energético os dois processos são muito

semelhantes. Na partição dos alquilBglucosídeos entre água e o sítio ativo

determinou-se um L\L\Go/CH2 = -1,3 KJ/mol e para partição desses glicosídeos

entre água e octanol obtem-se um L\L\Go/CH2= -1,4 KJ/mol. Porém, por trás desta

aparente semelhança tem-se dois fenômenos essencialmente diferentes. Quando

uma molécula de substrato liga-se a uma enzima ela perde sua liberdade

translacional e rotacional, o que não ocorre quando o substrato particiona entre

água e octanol. A perda de liberdade translacional e rotacional constitui-se em

uma contribuição entrópica desfavorável a ligação do substrato no sítio ativo da

enzima (Janin & Chotia, 1978 e Hermans & Wang, 1997). Por outro lado, a

retirada do aglicone hidrofóbico (grupo alquil) do meio aquoso constitui-se em

uma contribuição entrópica favorável à ligação enzima-substrato, a qual é

proporcional à redução da área do substrato acessível ao solvente devido a

ligação com o sítio ativo. Caso o sítio ativo esteja exposto ao solvente, deve ser

também levada em consideração a área do sítio ativo que é retirada do contato

com o solvente quando o substrato estiver ligado. Caso não ocorram alterações

de estrutura da enzima, a área do sítio ativo que será retirada do contato com o

solvente deve ser aproximadamente igual a área do substrato.

BIBLIOTECA
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Logo, será o balanço entre redução de área exposta ao solvente e perda

de liberdade translacional e rotacional que determinará se a variação de entropia

será favorável ou não à ligação enzima-substrato.

Para a ligação de moléculas pequenas como um substrato (peso molecular

entre 100 e 1000) a perda de liberdade corresponde a uma perda de entropia na

faixa de 68 a 88 KJ/mol (27°C). Por outro lado, cada A2 (A = ângstron) retirado do

contato com o solvente representa um ganho entrópico de 100 J/mol (Janin &

Chotia, 1978).

No caso da ligação de octil~glu ao sítio ativo da ~gli50, levando em

consideração os argumentos apresentados acima, pode-se estipular que caso o

sítio ativo seja totalmente exposto ao solvente teria-se um ganho entrópico de

aproximadamente 32 KJ/mol. Por outro lado, caso o sítio ativo não seja acessível

ao solvente teríamos uma perda entrópica de aproximadamente 20 KJ/mol. Os

valores de /15° obtidos para octil~glu e octil~tioglu foram de -32 KJ/mol e -24

KJ/mol (30°C) (figuras 22A e 228), ou seja, a variação de entropia não é favorável

a ligação enzima - octil~glu. Assim, comparando as estimativas teóricas com o

valor de /15° obtido experimentalmente para ligação de octil~glu e octil~tioglu,

deduz-se que o sítio ativo da ~g1i50 deve tratar-se de uma cavidade pouco

acessível ao solvente. Valores de /15° para a ligação de substratos já foram

experimentalmente obtidos para a endocelulase 2 de Thermomonospora fusca

(família 6) e a celobiohidrolase 2 de Trichoderma reesei (família 6). No caso da

endocelulase 2 obteve-se um /15° = -13,9 KJ/mol (25°C) e para a celobiohidrolase

2 um /15° = +18,7 KJ/mol (25°C) (8arr et aI., 1998).
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Como é a acessibilidade do sítio ativo ao solvente que acaba determinando

se o ôSo será favorável a ligação enzima-substrato (ôSo > O) ou não (ôSo <O)

tornou-se interessante verificar se os modelos proposto para os sítios ativos

dessas enzimas ((3gIi50- família 1, endocelulase 2 e celobiohidrolase 2 - família

6) eram compatíveis com os valores de ôSo obtidos.

Para caso da (3gli50 um modelo de sítio ativo para a família 1 pode ser

encontrado em Sanz-Aparício et aI., (1998) e conforme já comentado trata-se de

um túnel ou bolsa encravado aproximadamente perpendicularmente no topo do

barril a que se assemelham as (3-glicosidasesdessa família.

Para a endocelulase 2 o sítio ativo trata-se de uma fenda longitudinalmente

colocada na superfície da enzima e protegida por "paredes" em toda sua extensão

(Davies & Henrissat, 1995). Para a celobiohidrolase2, o sítio ativo é semelhante

aquele da endocelulase 2, porém quando da ligação do substrato as alças que

formam a lateral da fenda sobrem alterações estruturais e cobrem o topo da

mesma, gerando uma espécie de túnel no qual o substrato fica inserido.

Desta forma, no caso da (3gli50 e endocelulase 2 (mais claramente a

(3gIi50)é fácil imaginar que o sítio ativo não está facilmente acessível ao solvente,

uma vez que fica enterrado na enzima. Logo, quando da ligação do substrato não

ocorre um grande ganho entrópico devido a remoção da área do sítio ativo do

contato com o solvente. O ganho entrópico fica restrito a remoção apenas do

substrato do contato com o solvente, e para moléculas pequenas este ganho

acaba sendo menor do que a perda entrópica devido a restrição da liberdade

translacional e rotacional. Por outro lado, no caso da celobiohidrolase 2 a
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alteração estrutural da enzima devido a ligação do substrato faz com que áreas

da enzima antes acessíveis ao solvente sejam removidas deste contato para

formarem o teto do túnel do sítio ativo. Logo, a soma de ganhos entrópicos devido

a remoção de área da enzima e do substrato do contato com o solvente superam

as perdas de liberdade translacional e rotacional devido a ligação do substrato, o

que acaba resultando em um ~So > O.

Os experimentos utilizando alquil~glucosídeos como inibidores

evidenciaram a natureza hidrofóbica do sítio ativo da ~gli50. Porém, como

evidenciado no caso do subsítio -1, não haveriam aminoácidos formadores de

pontes de hidrogênio nos subsítios +1, +2 e +3?

As oligocelodextrinas são indicadas para buscar a resposta desta questão.

Embora não tenha sido encontrada atividade enzimática sobre estes

oligossacarídeos, elas podem ser usadas como inibidores. A presença de glicoses

no aglicone destes glucosídeos os torna boas ferramentas para investigação dos

subsítios +1, +2 e +3. Conforme visto na tabela 6, a medida que o grau de

polimerização das oligocelodextrinas cresce de 2 para 4 a afinidade destes

inibidores pelo sítio ativo também aumenta. Porém, quando passa-se de

celotetraose para celopentaose observa-se uma inversão desta tendência. Este

comportamento também está evidenciado em termos de ~Gode ligação de glicose

por subsítios (figura 24), onde observa-se que nos subsítios +1, +2 e +3 a ligação

de glicose é favorável, enquanto que no +4 (onde posiciona-se a última glicose do

aglicone da celopentaose) a ligação torna-se desfavorável. Assim, embora a

~gli50 ainda ligue celopentaose, graças a interação favorável nos outros.
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subsítios, devemos assumir que o subsítio +4 provavelmente ,não existe e que a

última glicose do aglicone da celopentaose está apenas ocupando uma área do

sítio ativo não adequada para interagir com o substrato.

Assumindo que a dimensão de cada subsítio é semelhante a de uma

glicose e alinhando lado a lado modelos atômicos de oligocelodextrinas e

alquilj3glucosídeos foi possível avaliar quais carbonos do aglicone de um

alquilj3glucosídeo ocupa cada subsítio do sítio ativo da j3gli50. Assim cada

subsítio é ocupado por 4 carbonos, por exemplo o subsítio +1 é ocupado pelos

carbonos 1, 2, 3 e 4 e assim por diante nos demais subsítios. Voltando a recorrer

aos cálculos de energia de ligação dos alquilj3glucosídeos (figura 21) pode-se

então estimar a energia de ligação do grupo de carbonos que ocupa cada

subsítio. Torna-se agora então possível comparar diretamente a ligação de

glicose e grupos alquil dentro do mesmo subsítio.

Como os subsítios +1, +2 e +3 apresentam as plataformas hidrofóbicas

espera-se que tanto os grupos alquil como o anel da glicose possam interagir de

forma semelhante com os subsítios. Logo, esperar-se-ia excluindo o efeito das

hidroxilas da glicose, que o .-:1.-:1Goda ligação por subsítio deveria ser semelhante

para glicose e grupos alquil.

Observando a figura 24 nota-se que nos subsítios +2 e +3 a presença de

hidroxilas chega a tornar a interação subsítio - glicose menos favorável que a

interação subsítio - grupo alquil. Poderia ser sugerido que os grupos alquil

interagissem melhor com as plataformas hidrofóbicas, mas de qualquer forma a

presença de hidroxilas não aumenta a afinidade. Entretanto, no subsítio +1

170

, ,



observamos uma tendência totalmente inversa. Neste subsítio a glicose liga-se

com afinidade muito maior do que o grupo alquil. Este constraste sugere que nos

subsítios +2 e +3 não ocorrem aminoácidos polares formadores de pontes de

hidrogênio, enquanto que no subsítio +1 estes aminoácidos polares estariam

presentes.

4.2.4 - Modelo para o sítio ativo da j3-glicosidase de Mr 50.000

Todos esses dados levantados a respeito da intensidade das interações

não covalerites entre o substrato e a enzima foram levados em consideração para

a construção de um modelo do sítio ativo da [3gli50apresentado na figura 42. As

áreas azuis ou cinza próximas das hidroxilas representam as cadeias laterais do

aminoácidos que interagem com o substrato quando este atinge o estado de

transição. Como a posição na estrutura secundária dos resíduos de aminoácidos

presentes no sítio ativo é conservada dentro da família 1 e do clã A (Sakon et aI.,

1996), foi possível sugerir, através de alinhamento de sequências primária e

secundária, quais seriam os aminoácidos candidatos a interagirem com o

substrato no interior do sítio ativo (tabela 11).

No caso da hidroxila do carbono 4, dentre os dois candidatos (Glu451e

Gln39),é a Gln39o aminoácido que melhor se enquadra no perfil energético da

interação enzima-substrato neste ponto específico, o qual previa a existência de

uma ponte de hidrogênio entre a hidroxila 4 e um aminoácido polar não

carregado.

Já a hidroxila do carbono 2 parece participar de uma interação muito

importante para estabilização do estado de transição, uma vez que alterações
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nessa hidroxila resultam em substratos não hidrolisáveis. A contribuição da

hidroxila 2 para a estabilização do estado de transição já foi avaliada para a ~-

glucosidase de Agrobacterium sp utilizando-se 2-deoxiglucose (Namchuck &

Withers, 1995). Neste caso, a remoção da hidroxila 2 levava à uma

desestabilização do estado de transição da ordem de 12 KJ/mol, indicando que

essa hidroxila provavelmente participa de uma ponte de hidrogênio com um

aminoácido carregado. É provável que a mesma situação ocorra na ~gli50. De

fato, o aminoácido candidato a interagir com a hidroxila do carbono 2 é a His142

que desempenha esta mesma função nas famílias 1, 5 e 10 (tabela 11).

A intensidade das interações do subsítio -1 com a hidroxila do carbono 3

não puderam ser avaliadas por falta de substratos onde o glicone fosse um

epímero de glicose para esta posição. No entanto, o alinhamento da estrutura

primária e secundária entre a ~gli50 e glicosil hidrolases da família 1, 5 e 10

indica que a hidroxila 3 deve interagir por meio de ponte de hidrogênio com a

Gln39ou His142(tabela 11).

Quanto a hidroxila do carbono 6, sua remoção favorece a estabilização do

estado de transição. Logo, esta hidroxila deve participar de interações que são de

alguma forma desfavoráveis à ligação enzima - estado de transição. Foi sugerido

que esta hidroxila poderia gerar impedimento estérico ou estar posicionada em

um área hidrofóbica. Entretanto não foi possível identificar os aminoácidos

candidatos a interagirem com a hidroxila 6.

Outro átomo que pode estar envolvido na formação de pontes de

hidrogênio no subsítio -1 é o oxigênio do anel do glicone do substrato. A forma
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como foram desenhados os experimentos não permitiram avaliar a participação

deste oxigênio.

Finalizando o modelo do subsítio -1 deve ser considerado que além dos

aminoácidos polares, os sítios de ligação de carboidratos são formados por um

aminoácido apoiar. A cadeia lateral desse aminoácido apoiar proporciona uma

espécie de plataforma hidrofóbica sobre a qual apoia-se o anel do

monossacarídeo. No caso do subsítio -1 da B9li50 este aminoácido é o Trp444

localizado na alça após a fita B8 e totalmente conservado nesta mesma posição e

função ao longo das famílias 1, 5 e 10.

Como pode ser deduzido a partir deste modelo a interação entre a

"plataforma hidrofóbica" (Trp444) e diferentes glicones não deve ser muito

diferente, portanto não pode ser considerada a origem da especificidade do

subsítio -1. A especificidade é proporcionada por uma série de aminoácidos

polares posicionados adequadamente para tecer uma rede de interações não

covalentes (pontes de hidrogênio) com as hidroxilas do substrato. Logo, esta rede

é sensível a alterações do substrato que envolvam distância e ângulo das

hidroxilas. Assim, substratos cujo glicone não se "encaixa" adequadamente na

rede de pontes de hidrogênio não terão a ligação do estado de transição

suficientemente estabilizada e logo não serão hidrolisados.

o perfil energético desta rede de pontes de hidrogênio pode ser utilizado

como uma assinatura de uma determinada arquitetura e especificidade do subsítio

-1. Esta "assinatura" foi pesquisada em uma série de B-glicosidases utilizando-se

uma abordagem denominada "Relacionamento linear de energia livre" (Whiters &-
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Ruptiz, 1990). Conforme já apresentado nos resultados foi delineado um grupo

que apresenta alta similaridade quanto as pontes de hidrogênio entre subsítio -1 e

o estado de transição. Este grupo é formado pela ~gli50 de S. frugiperda, ~-

glicosidases das plantas Manihot esculenta, Zea mays e Dalbergia

conchinchinensis, ~-glucosidase de Agrobacterium sp e do molusco Helix pomatia.

As características comuns dentro do grupo formado por S.frugiperda, H.

pomatia, D.cochinchinensis, Z. mays, e M. esculenta são a estabilização do

estado de transição quando a hidroxila do carbono 4 do glicone encontra-se na

posição equatorial e a estabilização do estado de transição com a remoção da

hidroxila do carbono 6.

o grupo dos insetos é heterogêneo quanto a interações com o substrato no

subsítio -1. A ~-glicosidase de S.frugiperda é mais semelhante à ~-glicosidase de

R. americana e T. pityocampa do que à ~-glicosidase de E. ello. A diferença entre

as enzimas de S.frugiperda, R. americana e T. pityocampa se restringe mais ao

aspecto quantitativo das interações do que ao qualitativo, ou seja, aparentemente

o padrão de interações que estabiliza o estado de transição é o mesmo para as

três r3-glicosidases, porém a intensidade destas interações é diferente, sendo

menores no caso das enzimas de R. americana e T. pityocampa. Já a ~-

glicosidase de E. ello difere significativamente das demais enzimas de insetos

analisadas. A principal diferença é que enquanto para o primeiro grupo de ~-

glicosidases de insetos (S.frugiperda, T. pityocampa e R. americana) a troca da

hidroxila do carbono 4 da posição axial para equatorial leva a estabilização do

estado de transição provavelmente via formação de uma ponte de hidrogênio,
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para E. ello ocorre justamente o oposto. Este resultado pode significar que no

subsítio de posicionamento do glicone da ~-glicosidase de E. ello o aminoácido

responsável pela formação da ponte de hidrogênio com a hidroxila do carbono 4

apresenta um posicionamento espacial diferente. Assim poderíamos assumir que

a enzima de E. ello talvez trate-se de uma p-galactosidase.

Infelizmente o número de ~-glicosidases de inseto que já tiveram seus

parâmetros cinéticos (Km, Kcat e KcatlKm) determinados é pequena, o que

impossibilita uma maior extensão desta comparação. No entanto, esta abordagem

mostra-se uma forma muito acurada de comparar as p-glicosidases de inseto,

agrupá-Ias segundo especificidade e também inferir quais seriam os substratos

naturais de cada grupo.

Conforme já discutido anteriormente, os sítios de ligação de carboidratos

apresentam ao longo de seu comprimento uma série de "plataformas

hidrofóbicas", cada uma correspondendo a um subsítio. Assim, novamente

utilizando-se o fato que os aminoácidos que compõe o sítio ativo são conservados

dentro da sequência das p-glicosidases da família 1, 5 e 10 foram identificados os

aminoácidos que comporiam as plataformas hidrofóbicas dos subsítios de

posicionamento do aglicone dos alquilpglucosídeos. No subsítio +1 teríamos o

Trp250,no +2 provavelmente a Phe334e no +3 encontrar-se-ia o Trp402.

Ainda analisando estes subsítios que formam a região de posicionamento

do aglicone, tomando-se como base a estrutura tridimensional da 6-fosfo-p-

galactosidase (família 1 - clã A) de Lactococcus lactis e da endocelulase 1 de

Acidothermus celullotyticus (família 5 - clã A) ligadas a seus respectivos
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substratos foram determinados quais aminoácidos formariam pontes de

hidrogênio com o substrato na região de ligação do aglicone. A posição na

estrutura secundária foi determinada e comparada com a j3gli50.Conforme visto

na tabela 11, os aminoácidos polares nestes subsítios são bem menos

abundantes do que no subsítio -1. No subsítio +1 temos o Trp250e no subsítio +2

a Asn329,enquanto que apenas no subsítio -1 ocorrem 4 formadores de pontes de

hidrogênio.

No ca'sodo subsítio +1, o aminoácido correspondente ao Trp250(numeração

da j3gIi50) presente na endocelulase 1 (Trp213)está envolvido na formação de

duas pontes de hidrogênio com a glicose (hidroxilas dos carbonos 2 e 6)

posicionada naquele subsítio. Como visto na figura 24, a presença das hidroxilas

aumenta a afinidade da ligação de glicose em 6,6 KJ/mol além daquela dos

grupos alquil. Portanto, se as mesmas duas pontes de hidrogênio ocorrerem na

j3gli50, cada uma delas contribuirá em média com 3,3 KJ/mol para a ligação da

glicose, um valor coerente com a energia de formação esperada para uma ponte

de hidrogênio entre dois grupos neutros (Fersht, 1986). Assim os dados de

energia de ligação e a previsão dos aminoácidos polares presentes no subsítio +1

são coerentes.

Quanto ao subsítio +2 a ocorrência da Asn329não é coerente com a

ausência de aumento de afinidade para ligação de glicose em relação ao grupo

alquil. A hipótese da presença da Asn329no subsítio +2 da j3gli50 baseou no fato

que o aminoácido correspondente a esta Asn na endocelulase 1 forma uma ponte

de hidrogênio com a hidroxila do carbono 2 da glicose posicionada no subsítio +2
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(Sakon et aI., 1996). Porém, como as j3-glicosidases da família 1 que foram

cristalizadas encontram-se ligadas a dissacarídeos, a participação da Asn329não

baseou-se diretamente em dados estruturais destas enzimas, mas apenas na

conservação deste aminoácido dentro das famílias 1, 5 e 10. Assim, embora a

conservação da Asn329demonstre que esta deve ser importante de alguma forma

dentro da família '1, o perfil de energia de ligação de glicose e grupos alquil no

subsítio +2 diz que este aminoácido não participa de formação de ponte de

hidrogênio com o substrato.

o subsítio +3 foi caracterizado apenas para a família 10 e neste caso o

único aminoácido que interage com o substrato é aquele que forma a plataforma

hidrofóbica (Tyr255 - numeração da xilanase A de Pseudomonas fluorescens -

Harris et aI., 1994). A ausência de aminoácidos polares formadores de pontes de

hidrogênio é coerente com o perfil da energia de ligação de glicose e grupos

alquil neste subsítio, onde observa-se que a presença de hidroxilas não confere

maior afinidade por glicose (figura 24).

Dentre os insetos, a única j3-glicosidase para qual o subsítio de

posicionamento do aglicone foi caracterizada da mesma forma que para a j3gli50

é uma das j3-glicosidases digestivas do besouro Tenebrio molitor (Coleoptera)

(Ferreira, Terra e Ferreira, comunicação pessoal). Utilizando os dados para

ligação de oligocelodextrinas e alquilj3glucosídeos no sítio ativo da j3-glicosidase

desse besouro foi possível avaliar as energias de ligação para glicose e grupos

alquil em cada um dos subsítios da mesma forma como havia sido feito para

j3g1i50(figura 248). Quando analisamos os subsítios +2 e +3 nota-se prontamente
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um contraste. No caso da j3-glicosidase de T. molitor a afinidade por glicose é

maior do que para grupos alquil, enquanto que para a j3g1i50a tendência é

inversa. Este resultado pode indicar a presença de um maior número de

aminoácidos polares que formam pontes de hidrogênio com o substrato nos

subsítios +2 e +3 na enzima de T. molitor do que na j3gli50de S. frugiperda.

Baseando-se nas dicussães anteriores pode-se visualizar a região de

posicionamento do aglicone no sítio ativo das j3-glicosidasesde insetos como uma

cavidade alongada formada por uma série de subsítios. Cada subsítio apresenta

uma plataforma hidrofóbica e um número variável de aminoácidos polares que

são potenciais formadores de pontes de hidrogênio com o substrato. A presença

de um maior número de aminoácidos polares favorece a ligação de glicoses (por

exemplo j3-glicosidase de T. molitor), por outro lado uma redução ou perda desses

aminoácidos polares favorece a ligação de grupos alquil (por exemplo a j3g1i50-

figura 24).

Partindo desse modelo, pode ser proposto que a alteração da

especificidade pelo aglicone do substrato nas j3-glicosidases de inseto se dá pela

perda de aminoácidos polares formadores de ponte de hidrogênio localizados nos

subsítios +1, +2, +3 e etc... O modelo de sítio ativo ancestral seria aquele onde

todos os subsítios são anfipáticos, situação que favorece a hidrólise de

oligocelodextrinas. A partir deste ancestral, a perda de aminoácidos polares torna

os subsítios menos anfipáticos, situação que favorece a hidrólise de

alquilj3glucosídeos e potencialmente glucocerebrosídeos. Esta hipótese poderia

explicar o aparecimento entre as j3-glicosidases de insetos de enzimas
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exclusivamente ativas sobre alquilJ39lucosídeos (alquilJ39Iucosidase de Abracris

fIavolineata) ou então de enzimas que hidrolisam oligocelodextrinas e alquilJ39lu

(J3-glicosidasedigestiva de T. molitor).
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