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Resumo

Foram purificadas através de uma combinação de cromatografias as duas 13-

glicosidases digestivas (Mr 47.000 e 50.000 - denominadas [3gli47 e [3gli50,

respectivamente) encontradas na larva de S. frugiperda.

Experimentos de competição entre substratos e modificação química

mostraram que a' [3gli47possui dois sítios ativos. Um desses sítios denominado aril

[3-glicosidase apresenta um subsítio -1 que liga galactose mais eficientemente do

enquanto que o subsítio +1 prefere pequenos grupos hidrofóbicos cíclicos. O

segundo sítio, denominado celobiase, possui um subsítio -1 que prefere glicose. Já

a região de ligação do aglicone apresenta 4 subsítios, que ligam glicose com

afinidade decrescente à medida que afastam-se do ponto de clivagem do substrato.

O cONA que codifica a [3gli50foi clonado e sequenciado. Alinhamentos de

sequência de aminoácidos, experimentos de competição entre substratos e inibição

mostraram que esta enzima possui apenas um sítio ativo. O subsítio -1, cuja

especificidade é controlada por uma rede de pontes de hidrogênio, foi estudado

comparando-se os parâmetros cinéticos (Kcat e KcatlKm) para a hidrólise de

NP[3glicosídeos. A região de posicionamento do aglicone, uma fenda hidrofóbica

composta de 3 subsítios, foi caracterizada utilizando-se alqui! [3-glucosídeos e

oligocelodextrinas como inibidores.

O alinhamento da sequência de aminoácidos da ~gli50 com outras glicosil

hidrolases sugeriu quais aminoácidos participariam da ligação do substrato e que o

GIU187(doador de prótons - pKa = 7,5) e o GIU399(nucleófilo - pKa = 4,5) estão

diretamente envolvidos na catálise. Além disso, a Arg97 e a Tyr331participam

indiretamente modulando o pKa do Glu399.
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Abstract

Two digestive j3-glycosidases (MW 47,000 and 50,000, named j3gly47 and

j3gly50, respectively) whose are found in the S. frugiperda larvae were purified by a

combination of chromatographic steps.

Substrate competition experiments and chemical modification data showed

that j3gly47 has two active sites. One of them was called aryl j3-glycosidase and

presents a -1 subsite that prefers galactose while the +1 subsite binds small cyclic

hydrophobic groups. The other active site was called cellobiase and presents 4

subsites that bind glucose residues weaker as they get far from the cleavage point.

The cDNA that codes the I3gly50was cloned and sequenced. Amino acid

sequence alignment, substrate competition experiments and inhibitions proved that

this enzyme has just one active site. The -1 subsite specificity is controlled by a

hydrogen bond network as it was showed comparing the kinetic parameters (Kcat

and KcaUKm) for some NPj3glycosides hydrolysis. The aglycone binding region, a

hydrophobic cleft, was studied with alkyl j3'"glucosides and oligocellodextrins as

competitive inhibitors.

Amino acid sequence alignment between the I3gly50 and other glycosil

hydrolases showed the amino acids responsible for the substrate binding and that

the GIU187(proton donor - pKa = 7.5) and GIU399(nucleophile - pKa = 4.5) are

directly involved in the catalysis. Beside this, Arg97and Tyr331participate indirectly in

the catalysis, modulating the nucleophile pKa.
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1 -Introdução

1.1 - Considerações gerais

Neste trabalho serão enfocadas as p-glicosidases digestivas da larva

de uma mariposa chamada Spodoptera frugiperda. Esta larva é uma praga

da lavoura do milho onde é conhecida como lagarta do cartucho.

Os glicos,ídeos que foram usados como substrato ou inibidores neste

trabalho podem ter sua molécula separada em duas regiões distintas. A

extremidade não redutora ocupada por um monossacarídeo (glicose,

galactose, xilose, etc...), que será chamada de glicone e a porção ligada ao

carbono 1 deste monossacarídeo, denominada aglicone. O aglicone pode ser

um outro monossacarídeo ou oligossacarídeo e até mesmo um grupo não

glicídico (aril, alquil, fenil, etc...). Veja no esquema abaixo:

~CH~H o O/R

OH
OH

OH
Glicone R = Aglicone

Quanto as enzimas, para maior clareza adotaremos a seguinte

nomenclatura: p-glicosidase para designar enzimas que hidrolisam ligações

glicosídicas com especificidade ampla para o glicone e p-glucosidase para

as enzimas que apresentam maior preferência por glicose nesta posição. O

mesmo parâmetro será usado na nomenclatura dos substratos e inibidores,

ou seja, um substrato ou inibidor onde o glicone seja glicose será

denominado glucosídeo. Quando o glicone for outro monossacarídeo então o

substrato será chamado glicosídeo.

1
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1.2 - Classificação das glicosil hidrolases

As glicosilhidrolases (EC 3.2.1.x),enzimas que hidrolisamligações 0-

glicosídicas, são classificadas pela comissão de nomenclatura (EC) da

IUBMBcom base na sua especificidade pelo substrato (por exemplo: p-

glucosídeo ou p-galactosídeo) e no tipo de ligação (por exemplo: p-1,4 ou p-

1,3). Esta classificação é útil, pois unifica a nomenclatura e evita as

ambiguidades dos nomes triviais. Entretanto, tal classificação não reflete as

características estruturais e correlações evolutivas entre as enzimas. Por

exemplo: a mirosinase (tioglucosidase) é classificada como EC 3.2.3.1,

porém apresenta sequência de aminoácidos, estrutura terciária e mecanismo

de catálise muito semelhantes às p-glucosidases classificadas como EC

3.2.1.21 (Henrissat & Davies, 1997).

Afim de estabelecer uma classificação que contemplasse os aspectos

estruturais e evolutivos das glicosil hidrolases, Henrissat (1991) partindo do

pressuposto de que existe uma correlação entre similaridade da sequência

de aminoácidos e a estrutura terciária das proteínas (Chotia & Lesk, 1986),

realizou um alinhamento de sequências e conjuntos de aminoácidos

hidrofóbicos das glicosil hidrolases disponíveis e montou um sistema de

classificação para estas enzimas. Esta classificação baseou-se em um total

de 291 sequências correspondendo à 39 diferentes EC que puderam ser

classificados em 35 famílias. Nesta classificação, enzimas de uma mesma

família apresentam estruturas terciárias e mecanismos de catálise

semelhantes.

Este critério de classificação já havia sido usado por Henrissat et aI.,

(1989) para propor uma classificação apenas para as celulases, a qual no

2



trabalho de Henrissat (1991) acabou confirmada e incorporada na

classificação das glicosil hidrolases.

Com o crescente número de sequências de aminoácidos de glicosil

hidrolases, Henrissat & Bairoch (1993) ampliaram ainda mais o sistema de

classificação atingindo um total de 45 famílias. Dentre estas são encontradas

duas famílias de (3-glicosidases, as famílias 1 e 3. Na família 1 foram

agrupadas os EC 3.2.1.21 ((3-glucosidases), 3.2.1.85 (6-fosfo-(3-

galactosidases), 3.2.1.86 (6-fosfo-(3-glucosidases),3.2.1.108 (Iactase-florizina

hidrolases) e 3.2.3.1 (mirosinases), enquanto que na família 3 encontra-se

somente o EC 3.2.1.21 ((3-glucosidase).Esta classificação das (3-glicosidases

confirmou o trabalho de Béguin (1990) que já havia notado diferenças

significativas entre as sequências de (3-glicosidasese as agrupou em duas

distintas famílias.

A análise destas duas famílias de (3-glicosidases foi detalhada por

Rojas et aI. (1995), que trabalhando com alinhamento de sequências de

aminoácidos definiu peptídeos conservados para cada uma das famílias. Na

família 1 são conservados os peptídeos I(V)TENGA, QIEGA, HWD e NEP,

enquanto que na família 3 encontra-se os peptídeos SDW e YNR(K)V(L)N.

É interessante observar que no sistema de classificação das glicosil

hidrolases não só as enzimas agrupadas dentro de uma mesma família

apresentam semelhanças estruturais e catalíticas. Mas, apesar da baixa

similaridade, também é possível encontrar semelhanças entre diferentes

famílias. Este aspecto foi bem evidenciado por Jenkins et aI. (1995).

Baseando-se nas estruturas tridimensionais conhecidas da xilanase de

Pseudomonas fIuorescens (família 10) (Harris et aI., 1994), da (3(1-

3
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3)glucanase e ~(1-3,1-4)glucanase (família 17) (Varghese et aL, 1994) e do

domínio catalítico da ~-galactosidase de E. colli (Jacobson et aL, 1994) foi

realizada uma comparação estrutural destas enzimas e verificou-se que

todas compartilhavam o mesmo padrão de estrutura. Além disso, verificou-se

através da comparação da sequência de aminoácidos que as ~-glucosidases

da família 1 e as celulases da família 5 poderiam ser agrupadas com as

famílias acima citadas. Estes resultados permitiram a proposição da

existência de uma superfamília composta pelas famílias: 1 (~-glucosidases),

2 (~-galactosidases), 5 (celulases), 10 (xilanases) e 17 (glucanases) que

compartilhavam a mesma estrutura tridimensional conhecida como (~/a)8

barril.

A superposição da estrutura tridimensional de enzimas dessa

superfamília, nas quais já havia sido determinado quais os aminoácidos

envolvidos em catálise através de modificação química e/ou mutação sítio

dirigida (por exemplo: ~-galactosidase de E. colli - Gebler et aL, 1992),

permitiu determinar o posicionamento espacial desses resíduos. Assim,

demonstrou-se que nessa superfamília os aminoácidos envolvidos na catálise

são ácidos glutâmicos posicionados próximos ao final das fitas ~número 4 e

número 7 (Jenkins et aL, 1995).

À medida que aumentou o número de glicosil hidrolases que tiveram

sua estrutura terciária determinada ficou claro que o número de famílias que

apresentavam similaridade estrutural e catalítica é maior. Assim este tipo de

similaridade entre diferentes famílias passou a servir como base de uma nova

categoria de classificação denomida de clã.

4
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A última versão da classificação das glicosil hidrolases já conta com 70

familias e 8 clãs (A a H). As familias que compunham a superfamília (~/a)8

barril foram agrupadas às famílias 26 (endo - 1,4 ~-manosidases), 30

(glucosilceramidases de mamíferos), 35 (~-galactosidase), 39 (~-xilosidase

de bactérias), 42 (~-galactosidase), 51 (a-L-arabinosidase) e 53 (endo - 1,4

~-galactanases) e formam o clã A. Cabe destacar que as características

anteriormente citadas para a superfamília (~/a)8 barril (Jenkins et aI., 1995)

também são válidas para o clã A. Os demais clãs (B a H) são formados por

duas diferentes famílias.

1.3 - Família 1 das glicosil hidrolases - ~-glicosidases

1.3.1 - O sítio ativo das ~-glicosidases

A família 1 é formada principalmente por ~-glucosidases (EC 3.2.1.21)

além de 6-fosfo-~-galactosidases (EC 3.2.1.85), 6-fosfo-~-glucosidases (EC

3.2.1.86), lactase-florizina hidrolases (EC 3.2.1.108) e mirosinases (EC

3.2.3.1).

Cinco ~-glucosidases da família 1 já foram cristalizadas e sua estrutura

terciária determinada. Como as demais glicosil hidrolases do clã A, a

estrutura tridimensional das enzimas da família 1 é o (~/a)8 barril e a catálise

é dependente de dois grupos carboxila (Sinnott, 1990). No caso, dois ácidos

glutâmicos localizados após a fita ~7 (nucleófilo) e fita ~4 (doador de

prótons). O sítio ativo localizado na porção C-terminal do barril formado pelas

fitas ~ trata-se de uma espécie de boisão "enterrado" no interior da enzima.

Neste aspecto difere de outras glicosil hidrolases cujo sítio ativo trata-se de

5
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uma fenda ou túnel mais exposto na superfície do barril (Davies & Henrissat,

1995).

Apesar da diferença de topologia, o sítio ativo das enzimas da família

1 compartilha um padrão que parece ser comum a todas glicosil hidrolases: o

sítio ativo é formado por uma série variável de subsítios onde se posicionam

os monossacarídeos que compõe o substrato. Cada subsítio interage com

um monossacarídeo através de um número varíavel de pontes de hidrogênio

entre os aminoácidos polares do subsítio e as hidroxilas do substrato. Além

disso, cada subsítio contém um aminoácido hidrofóbico (em geral triptofano

ou tirosina), cuja cadeia lateral forma uma espécie de plataforma hidrofóbica

que posiciona-se paralelamente sob o anel do monossacarídeo e

provavelmente interage com este através de interações de London - van der

Waals (Quiocho, 1986). É provável que o padrão das pontes de hidrogênio

em cada subsítio confira especificidade ao mesmo e graças a presença da

"plataforma hidrofóbica" alguns subsítios podem interagir com grupos fenil,

aril e alquil. A contribuição em termos de energia de ligação devido a

interação entre as diferentes hidroxilas da glicose e os aminoácidos do

subsítio -1 da j3-glucosidase de Agrobacterium faecalis foi determinada com

uso de deoxiglucosídeos e deoxifluoroglucosídeos (Namchuk e Withers,

1995). A mesma abordagem foi usada na caracterização da j3-galactosidase

de E. colli (McCarter et aI. 1992) e lactase-florizina hidrolase de mamíferos

(Femandez et aI., 1995). Nestes trabalhos fica claro que a presença e a

posição espacial das hidroxilas do monossacarídeo da extremidade não

redutora do substrato são essenciais para a interação enzima-substrato.

Aquele substrato cujo estado de transição possui as hidroxilas na disposição

6



mais adequada para interagir com o sítio ativo tem sua ligação mais

estabilizada e a hidrólise mais acelerada. Por exemplo, no caso da /3-

glucosidase de Agrobacterium sp a remoção da hidroxila equatorial do

carbono 2 do glicone do substrato 2,4 NP/3glucausa uma redução de 5640

vezes no Kcat para hidrólise desse substrato em relação ao substrato não

alterado. Esta redução na velocidade de hidrólise significa uma

desestabilização do estado de transição da etapa de desglicosilação da

ordem de 22 KJ/mol. A remoção das demais hidroxilas (3, 4 e 6) também

causa desestabilização dos estados de transição, porém com menor

intensidade.

Os subsítios que compõe o sítio ativo das glicosil hidrolases são

numerados de acordo com sua posição em relação ao ponto de clivagem do

substrato (Davies, 1997). Os subsítios que ligam os monossacarídeos da

porção não redutora do substrato e que ficam antes do ponto de clivagem

recebem números negativos; aqueles que ligam a porção redutora do

substrato localizada após o ponto de clivagem recebem números positivos.

Veja o esquema:

não redutor redutor

... G-G-G-G-G-G-G-G...

-4 -3 -2 -1 t+1 +2+3+4
pontode
clivagem

As glicosil hidrolases da família 1 atuam removendo apenas um

monossacarídeo da extremidade não redutora do substrato, ou seja,

apresentam antes do ponto de clivagem apenas o subsítio -1. Os subsítios

localizados após o ponto de clivagem (+1, +2, +3, etc...) tem um número

varíavel e isto determina o tamanho dos oligossacarídeos que serão

hidrolisados. Estes subsítios também apresentam diferentes afinidades na
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ligação do substrato. Em geral, o subsítio +1 é aquele que tem maior

afinidade pelo substrato e os demais tem afinidade decrescente a medida

que afastam-se do ponto de clivagem (Hrmova et aI., 1998). Dentre os

subsítios presentes no sítio ativo das glicosil hidrolases da família 1 o melhor

caracterizado é 0-1.

Graças a determinação da estrutura terciária de algumas ~-

glicosidases da família 1 (~-glucosidase A de Bacillus polymyxa por Sanz-

Aparicio et aI., 1998; 6-fosfo-~-galactosidase de Lactococcus lactis por

Wiesmann et aI., 1997, ~-glucosidase de Sulfobolus solfataricus por Aguilar et

aI., 1997 e ~-glucosidase cianogênica de Trifolium repens por Barrett et aI.,

1995), foi possível verificar quais aminoácidos são candidatos a formarem

pontes de hidrogênio com o monossacarídeo posicionado no subsítio -1 e

qual o aminoácido que forma a plataforma hidrofóbica deste subsítio.

É interessante notar que estes aminoácidos têm sua posição na

estrutura secundária totalmente conservada dentro da família 1. Além disso,

se utilizarmos estruturas de glicosil hidrolases das famílias 5 e 10 ligadas ao

substrato, observaremos que também nestas famílias os aminoácidos

formadores do subsítio -1 são os mesmos e sua posição na estrutura

secundária também é conservada. A mesma característica é válida para os

subsítios localizados após o ponto de clivagem do substrato. Portanto, a

conservação dos resíduos de aminoácidos formadores dos subsítios pode ser

uma característica extensível a todas as glicosil hidrolases do clã A e facilita

a previsão, através de alinhamento de sequências, dos aminoácidos

formadores do sítio ativo em enzimas cuja estrutura terciária ainda não é

conhecida.
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1.3.2 - Aminoácidos envolvidos na catálise

A catálise nas glicosil hidrolases é diretamente dependente de dois

resíduos: um doador de prótons e um nucleófilo (Sinnott, 1990). No caso da

família 1 estes dois papéis são desempenhados por resíduos de ácido

glutâmico que já foram experimentalmente localizados em algumas enzimas

(Street et aL, 1992; Whiters et aL, 1992; Chamber et aI., 1993; Keresztessyet

aL, 1994; Wa'ng et aI., 1995; Skoubas & Georg,atsos 1997). O ácido

glutâmico que atua como doador de prótons posiciona-se logo após a fita 134,

enquanto que o nucleófilo posiciona-se após a fita 137.Como já destacado,

este posicionamento dos aminoácidos catalíticos na estrutura secundária da

enzima é típica do clã A.

o pKa do ácido glutâmico que atua como doador de prótons apresenta

valores em torno de 6,5. Já para o glutâmico que atua como nucleófilo este

valor gira em torno de 4,0 (Clarke et aL, 1993). Como pode ser visto, o pKa

do nucleófilo apresenta valores esperados para um grupo carboxila, porém

no caso do doador de prótons o pKa é mais alto do que aquele esperado.

Além disso, já foi observado que durante a catálise, particularmente quando

formado o intermediário glicosil-enzima, o pKa do doador de prótons cai

aproximadamente 3 unidades, assumindo assim um pKa típico de um ácido

glutâmico (White & Rose, 1997). Além da família 1, estas características

também são observadas em outras glicosil hidrolases da família 10

(Mclntosh, 1996) e talvez sejam típicas de todo o clã A. O comportamento

diferenciado quanto a ionização destes dois ácidos glutâmicos catalíticos e o

elevado valor do pKa do doador de prótons sugere a existência de interações

não covalentes destes aminoácidos com outros presentes no sítio ativo, as
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quals senam responsáveis pela "modulação" do pKa desses ácidos

glutâmicos.

Analisando a estrutura terciária da (3-glucosidase cianogênica de T.

repens (família 1) (Barrett et aI., 1995) observa-se que o nucleófilo (GIU397)

interage através de pontes de hidrogênio com um resíduo de tirosina (Tyr326)

e arginina (Arg91).Estes dois resíduos são conservados ao longo de toda a

família 1 e podem estar envolvidos na catálise através da modulação do pKa

do nucleófilo. Além disso, os dois ácidos glutâmicos catalíticos estão

separados entre si por cerca de 4 ângstrons.

1.4 - (3-glicosidasede mamíferos

Em mamíferos têm sido descritas 3 tipos principais de atividade (3-

glicosidásica: lactase-florizina hidrolase intestinal, (3-glicosidase citossólica e

(3-glucosidase lisossomal. Nos próximos itens serão apresentadas algumas

informações à respeito de cada uma delas.

1.4.1 - (3-glicosidasecitossólica

A (3-glicosidasecitossólica (Mr 55-65.000) (família 1) é encontrada em

vários mamíferos (boi, porco, homem, porquinho-da-índia, rato, coelho e

castor) sendo purificada a partir de uma ampla variedade de orgãos. Porém a

sua principal fonte parece ser o fígado (Glew et aI., 1993).

Esta (3-glicosidaseapresenta um sítio ativo com ampla especificidade

podendo hidrolisar (3-D-glucosídeos,(3-D-xilosídeos, (3-D-galactosídeose a-L-

arabinosídeos como substratos (La Marco & Glew, 1986). Um aspecto

importante é o efeito que álcoois primários têm sobre esta enzima. Em baixas

concentrações estes álcoois atuam como ativadores não essenciais da (3-

glicosidase (aumentam o Vmáx e não alteram o Km). Já em altas
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concentrações os álcoois primários atuam como inibidores competitivos

lineares simples. Este resultado levou a proposição de que a ~-glicosidase

citossólica apresenta 2 sítios de ligação para álcoois: um de alta afinidade e

outro de baixa afinidade (Gopalan et aI., 1989).

o sítio de baixa afinidade deve fazer parte do sítio ativo, pois a ligação

do álcool neste sítio impede a ligação do substrato. Sabendo-se que

alquil~glucosídeos também atuam como inidores competitivos lineares

simples da ~-glicosidase citossólica, pode se propor que o sítio ativo

apresente uma fenda hidrofóbica para posicionamento do aglicone (Glew et

aI., 1993). Seria justamente nesta região que se ligariam os álcoois primários.

Por outro lado, a ligação do álcool no sítio de alta afinidade (chamado

de sítio ativador) leva a ativação da ~-glicosidase. O sítio ativador também

liga NP~gal e NP~glu, porém com menor afinidade do que os álcoois

primários. Foi observado que os compostos que ligam-se ao sítio ativador

reagem e ligam-se ao glicone na etapa de desglicosilação da reação

catalítica. Assim, se o sítio ativador é ocupado por butanol, um dos produtos

finais da reação enzimática será butil ~-glucosídeo ao ínves de glicose. No

caso do sítio ativador ser ocupado por NP~glu, ocorre uma reação chamada

de transglicosilação, ou seja, o glicone do substrato (glicose, por exemplo) é

ligado ao carbono 6 da glicose do NP~glu que ocupa o sítio ativador e assim

ocorre a formação de NP~gentiobiose (glicose ~1-6 glicose ~1-pnitrofenil).

Portanto o sítio ativador deve estar localizado muito próximo ao sítio ativo e

na verdade parece ser um sítio para posicionamento do composto que reage

com o glicone na etapa de desglicosilação. O aumento do Vmáx na presença

de álcoois primários se deve apenas ao fato de que estes compostos reagem
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melhor com o glicone do que água (Gopalan et aI., 1992) e não a alterações

conformacionais da enzima.

A função fisiológica da p-glicosidase citossólica ainda

permanece obscura. Mellor & Layne (1974) verificaram que a p-glicosidase é

capaz de hidrolisar p-glicosídeos esteroídicos e propuseram que potencial

função dessa enzima seria hidrolisar estes compostos poduzidos

endogeneamente nos animais. Porém, a baixíssima atividade enzimática

sobre este tipo de substrato indica que tal reação não deve ser

fisiologicamente relevante. Trumbo e colaboradores (1990) sugeriram que a

p-glicosidase citossólica poderia estar envolvida na hidrólise de piridoxina

5'p-glucosídeo, que é uma forma de vitamina B6 muito encontrada em

plantas. Porém, a falta de dados sobre a rota fisiológica seguida por esta

forma de vitamina B6 após a sua ingestão por mamíferos não permite uma

firme sustentação dessa hipótese.

Mais recentemente, Gopalan e colaboradores (1992) mostraram que a

p-glicosidase citossólica de fígado de porquinho da índia é capaz de

hidrolisar vários glicosídeos fenólicos e cianogênicos presentes em vegetais,

os quais são absorvidos intactos pelo intestino delgado desses animais.

Baseado nestas evidências sugeriram que a p-glicosidase citossólica poderia

estar envolvida na metabolização destes compostos atuando na

desintoxicação dos animais que ingerissem estes glicosídeos. Contra esta

hipótese depõe o fato que o aglicone dos glicosídeos vegetais tóxicos é a

parte realmente tóxica da molécula e portanto a hidrólise do glicosídeo

vegetal pela p-glicosidase citossólica só faria aumentar o risco de intoxição.

Logo, a participação dessa enzima em uma rota de desintoxicação só seria
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viável caso o aglicone dos glicosídeos fosse alterado enzimaticamente de

modo a não ser mais tóxico ou então se a J3-glicosidasecitossólica atuasse

realizando transglicosilação e não a hidrólise dos glicosídeos tóxicos.

Entretanto, a presença em mamíferos de enzimas que modifiquem o aglicone

de glucosídeos tóxicos e a ocorrência da reação de transglicosilação

envolvendo a J3-glicosidasecitossólica e glucosídeos tóxicos não foi até agora

evidenciada.

1.4.2 - J3-glucosidase lisossomal

A J3-glucosidaselisossomal ou glucocerebrosidase (família 30) é uma

enzima ligada à membrana dos lisossomos. Esta enzima é crítica no

catabolismo de glicoesfingolipídios, sendo responsável pela clivagem de

glicosilceramidas (penúltimo intermediário da via). Assim, a ausência ou

ineficiência catalítica dessa enzima leva a um quadro patológico de acúmulo

das glicosilceramidas conhecido como doença de Gaucher.

Um aspecto interessante da J3-glucosidase lisossomal é que esta

enzima pode ser ativada por representantes de uma família de polipeptídeos

(~ 80 aminoácidos) conhecidos como saposinas. Estes polipeptídeos ligam-

se a J3-glucosidase lisossomal provocando alterações conformacionais na

mesma que são responsáveis pela sua ativação (Gabrowski et aI., 1993).

Deficiências na produção destas saposinas também levam a quadros

patológicos com sintomas semelhantes a doença de Gaucher.

A J3-glucosidaselisossomal (Mr 65.000) apresenta um pH ótimo em

torno de 5,0 e tem como substratos naturais glucosilceramidas com

diferentes ácidos graxos, mas também é ativa sobre substratos sintéticos

como NPJ39Iu, MUJ39Iu e alquilJ39Iucosídeos. Osiecki-Newman e
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colaboradores (1987) propuseram um modelo para o sítio ativo dessa enzima

que inclui 3 regiões distintas: um subsítío para ligação do glicone que é

altamente específico para glicose, um subsítio para posicionamento da

esfingosina e outro para o ácido graxo. Estes dois últímos subsítios

acomodariam cadeias hidrofóbicas de até 16 carbonos.

1.4.3 - Lactase-Florizina hidrolase (LPH)

A lactase-florízina hídrolase (família 1) (Mr 130 - 160.000) é J3-

glícosidase integrante da membrana microvilar do intestino delgado de

mamíferos.

Esta J3-glicosidase é produzida na forma de uma preproLPH

constituída de um peptídeo sinal de 19 aminoácidos, 4 domínios repetitivos

similares entre si, um segmento intermembranas hidrofóbico próximo a

extremidade C-terminal e um pequeno peptídeo citossólico na extremidade

C-terminal (Mantei et aI., 1998).

Os domínios 1 e 2 não estão presentes na forma madura da enzima,

pois na rota para ancoragem da enzima nas microvilosidades estes domínios

são proteoliticamente removidos. Embora possuam alta homologia aos

domínios 3 e 4, os domínios 1 e 2 não apresentam atividade catalítica devido

a mutações que levaram a perda do resíduo de ácido glutâmico que

desempenha a função de nucleófilo na catálise. Os domínios 3 e 4

apresentam um sítio ativo cada um. Porém o sítio ativo do domínio 3 hidrolisa

glicosídeos e galactosídeos cujo aglicone seja hidrofílico (Iactose e celobiose)

enquanto que o sítio ativo do domínio 4 prefere substratos cujo aglicone seja

hidrofóbico (florizina e ceramidas) (Wacker et aI., 1992 e Semenza, 1986).
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Nos mamíferos a lactase-florizina hidrolase é eficiente na hidrólise do

leite. O domínio 3 obviamente é responsável pela hidrólise da lactose

enquanto o domínio 4 atua na hidrólise de glucosil e galactosilceramidas

presentes nas membranas dos glóbulos de gordura do leite (Leese &

Semenza, 1973). No entanto, a ocorrência de ~-glicosidases homólogas à

LPH em vertebrados não mamíferos sugere que esta enzima pode

desempenhar outras funções na digestão destes animais (Freund et aI.,

1997). De fato, a demonstração que a LPH de rato é capaz de hidrolisar

laminaribiose e gentiobiose, dissacarídeos derivados de ~-glucanas de

plantas e fungos, indica que esta enzima originalmente pode ter estado

envolvida na digestão final de ~-glucanas (Freund et ai, 1991).

1.5 - ~-glicosidases de plantas

As ~-glicosidases encontradas em plantas podem ser divididas em

dois grupos quanto a sua compartimentalização no vegetal. Existem as ~-

glicosidases citossólicas e as ~-glicosidases apoplásticas (associadas à

parede vegetal).

Muitas plantas sintetizam e armazenam glucosídeos cujo aglicone é

tóxico, como por exemplo: glucosídeos cianogênicos (prunasina, linamarina e

lotaustralina), glucosinolatos (mirosina) e glucosídeos coumarínicos. Estes

glucosídeos são formados por uma glicose ligada a um aglicone tóxico e

portanto somente após a hidrólise enzimática por uma ~-glicosidase é que o

aglicone é liberado tornando-se tóxico. Nas células vegetais os glucosídeos

tóxicos são armazenados no interior do vácuolo celular e portanto a salvo da

ação das ~-glicosidases. De fato, as ~-glicosidases citossólicas não são

ativas sobre esses glucosídeos, mas a ~-glicosidase apoplástica os hidrolisa.
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Logo, por exemplo a p-glicosidase apoplástica e os glucosídeos cianogênicos

compõe um sistema de defesa contra ataques de agentes que causem injúria

no tecido vegetal. Quando ocorrem injúrias, como no caso do ataque por um

inseto herbívoro, a célula vegetal é destruída e a compartimentalização

desfeita, levando a mistura do glucosídeo cianogênico com a p-glicosidase

apoplástica e culminando com a produção do aglicone tóxico no interior do

tubo digestivo do herbívoro (Kakes, 1993).

A ocorrência da p-glicosidase apoplástica já foi detectada através de

várias técnicas (histoquímica, imunocitoquímica, perfusão de substrato,

etc...) em várias plantas, como por exemplo: Trifolium repens (trevo),

Phaseolus lunatus (um tipo de feijão), Manihot esculenta (mandioca),

Dimorphoteca sinuata, Hevea brasiliensis (seringueira), Lotus comiculatus,

Unum usitatissimum (linho) e Prunus domestica (maçã). Provavelmente esta

p-glicosidase é encontrada em todas as plantas vasculares, uma vez que

além de hidrolisar glicosídeos tóxicos esta enzima também hidrolisa

glucosídeos (coneferina e sinegrina) envolvidos na lignificação da parede

vegetal (processo comum a todas as plantas vascularizadas) (Selmar, 1993).

Dentre as p-glicosidases apoplásticas aquela melhor caracterizada é a

de T. repenso Esta enzima apresenta um Mr 62.000 e um único sítio ativo

com ampla especificidade frente NPpglicosídeos (Pocsi et aI., 1989). Esta

enzima já foi totalmente sequenciada o que permitiu sua classificação na

família 1 das glicosil hidrolases (Oxtoby et aI., 1991). Além disso, sua

estrutura terciária já foi determinada por difração de raios-X (Barrett et aI.,

1995).
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Uma característica comum às p-glucosidases apoplásticas é sua

incapacidade de hidrolisar dissacarídeos. Esta característica se encaixa

muito bem na rota fisiológica dos glicosídeos tóxicos nas plantas. Na plântula

(planta em germinação) os glucosídeos tóxicos (Iinamarina, por exemplo)

encontram-se armazenados no endosperma da semente. Durante a

germinação estes compostos devem ser translocados para os cotiledones e

em seguida para as folhas. Entretanto a presença da p-glicosidase

apoplástica impede o transporte dos glucosídeos, pois caso eles sejam

retirados do interior da células através da parede vegetal eles serão

hidrolisados e o aglicone tóxico liberado no interior do vegetal. Esta barreira é

transposta transformando os glucosídeos em diglucosídeos através da adição

de uma glicose ao carbono 6 do glicone dos glucosídeos. Assim a linamarina

é transformada em linustatina, a lotaustralina em neolinustatina e a prunasina

em amigdalina. Veja o esquema abaixo:

CH3- ,.CN
,.C,

CH3 Q-Glucose

Unamarin

C~- ,.CN
,.C,

CH3 O-Glucoser
Q-Glucose

Unustatin

CH3-CH2- ,.CN
,.C,

CH3 Q-Glucose

lotaustralin

CH:f" CH2- ,.CN
,.C,

CH3 O-GlucoseI

Q-Glucose

Neolinustatin

H, "CN

~C,
t0 Q-Glucose

Prunasin

H, "CN
C,

~ Q-Glu~ose
~. Q-Glucose

Amygdalin
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Como a p-glicosidase apoplástica é inativa sobre dissacarídeos, estes

compostos podem ser retirados das células do endosperma e transportados

para as células da folha onde são reconvertidos em monoglucosídeos

(Selmar, 1993).

A presença dos glucosídeos tóxicos compõe um interessante aspecto

da interação inseto-planta. Sendo o tubo digestivo dos insetos uma fonte de

p-glicosidases, a simples presença dos glucosídeos tóxicos nos vegetais

pode sel;Vir como defesa destes contra herbivoria, pois as p-glicosidases

intestinais do inseto podem se encarregar de hidrolisar o glucosídeo ingerido.

Provavelmente os insetos também desenvolveram suas estratégias para

transpor estes compostos.

1.6 - p-glicosidases em insetos

A maior parte dos trabalhos presentes na literatura à respeito de p-

glicosidases de inseto trata de p-glicosidases digestivas, porém uma exceção

bem documentada é a p-glucosidase da hemolinfa da larva da mariposa

Zygaena trifolii (Lepidoptera) (Nahrstedt & Mueller, 1992). Essa p-glucosidase

(Mr 66.000) apresenta um pH ótimo ácido (4,5) e hidrolisa os glucosídeos

cianogênicos linamarina e lotaustralina. Porém, é inativa sobre glucosídeos

cianogênicos com aglicone cíclico (prunasina e acalfina), diglucosídeos

cianogênicos com aglicone cíclico ou alifático (amigdalina e linustatina) e

dissacarídeos (gentiobiose, celobiose e trealose). Logo, pode ser assumido

que esta enzima é uma p-glucosidase cianogência específica para

glucosídeos cianogênicos com aglicone alifático.
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É interessante observar que a larva de Z. trifolií é capaz de sintetizar

linamarina e lotaustralina e também capturá-Ios a partir de sua dieta que

consiste de folhas de Lotus comiculatus. Estes glucosídeos cianogênicos

(sintetizados ou ingeridos) são acumulados na hemolinfa da larva. Embora,

na hemolinfa estes glucosídeos acabem misturados com a p-glucosidase,

não há produção de cianeto na larva. Isto se deve ao fato da p-glucosidase

encontrar-se inibida pela combinação de um pH inadequado para a atividade

da enzima (6,2) e altas concentrações de Mg+2(25 mM), um inibidor não

competitivo da p-glucosidase.

Reunindo estes dados poderia ser sugerido que a presença da p-

glucosidase e glucosídeos cianogênicos na hemolinfa da larva sejam um

mecanismo de defesa contra predadores. Quando a larva fosse ingerida, o

pH ácido e a diluição no tubo digestivo do predador proporcionariam um

ambiente propício à p-glucosidase cianogênica da hemolinfa do inseto e

ocorreria a produção de cianeto (Nahrstedt & Mueller, 1992). Embora

atraente, esta hipótese necessita de maiores estudos ecológicos e

fisiológicos para ser fundamentada.

Existe uma série de trabalhos sobre p-glicosidases digestivas de

insetos e embora alguns deles sejam apenas uma notificação da presença

dessa atividade enzimática (Mc Even et aI., 1980; Groover et aI., 1988; Yu,

1989), outros permitem inferir o número de p-glicosidases digestivas

presentes no mesmo inseto e até sua especificidade. Estes trabalhos deixam

claro que a diversidade das p-glicosidases digestivas de insetos se manifesta

tanto no número de enzimas como também na especificidade do sítio ativo

pelo substrato.
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Baseando-se nas informações disponíveis na literatura, Terra &

Ferreira (1994) propuseram um sistema de classificação para as ~-

glicosidases digestivas de insetos que se baseia na especificidade das

mesmas pelo aglicone do substrato. A classe 1 corresponde às enzimas que

possuem atividade de glicosil ~-glicosidase e aril ~-glicosidase, ou seja,

enzima ativas sobre dissacarídeos (celobiose, lactose, laminaribiose, etc...) e

NP~glicosídeos (NP~gal, NP~glu, NP~fuc, etc...). Na classe 2 encontram-se

somente enzimas com atividade do tipo glicosil ~-glicosidase, hidrolisando

eficientemente apenas dissacarídeos. Por fim, na classe 3 tem-se enzimas

com atividade aril e/ou alquil ~-glicosidásica, as quais são ativas sobre

NP~glicosídeos e/ou alquil~glicosídeos (octil~glu, octil~gal, heptil~glu, etc...).

Dentro da classe 1 (enzimas com atividade aril e glícosil ~-

glicosidásica) encontramos três ~-glícosidases bem caracterizadas. São as ~-

glicosidases da mosca Rhynchosciara americana (Diptera) (Ferreira & Terra,

1983) e a da mariposa Erinnyis ello (Lepidoptera) (Santos & Terra, 1985) e a

celobiase aril ~-glicosidase do gafanhoto Abracris fIavolineata (Orthopeptera)

(Marana et aI., 1995). A ~-glicosidase de R. americana é uma enzima ligada à

membrana plasmática das células do intestino médio das larvas desse inseto.

A enzima pode ser solubilizada através de tratamento com Triton X-100 ou

com papaína. A forma solubilizada com detergentes apresenta um Mr maior

(106.000) que a forma solubilizada proteoliticamente (Mr 65.000), o que

sugere a existência de um segmento hidrofóbico para inserção na membrana

plasmática. Esta ~-glicosidase hidrolisa uma série de NP~glicosídeos(NP~glu,

NP~gal e NP~fuc) além de celobiose.
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A j3-glicosidasede E. ello (Mr 129.000 - pH ótimo = 6,5) é uma enzima

solúvel do intestino médio das larvas desse inseto. Experimentos de

inativação térmica e competição entre substratos mostram que esta enzima

hidrolisa celobiose e NPj3glicosídeos (NPj3glu, NPj3gale NPj3fuc) no mesmo

sítio ativo.

A celobiase - arilj3-glicosidase (Mr 82.000) é uma enzima solúvel com

um pH ótimo ácido (5,5) encontrada no intestino médio de A. fIavolineata.

Experimentos de competição entre substratos demonstraram que esta

enzima apresenta dois sítios ativos: o primeiro deles ativo sobre celobiose e

laminaribiose e o segundo ativo sobre NPj3glu.

Outros exemplos de j3-glicosidases da classe 1 são encontrados nas

larvas dos besouros Rhagium inquisitor e Phorocantha semipunctata

(Orthoptera) (Chipoulet & Chararas, 1985 e 1982, respectivamente). As 13-

glicosidases encontradas nestes insetos hidrolisam celobiose, fenil 13-

glucosídeos, NPj3glu e salicina. Entretanto não foi verificado se estes

substratos são hidrolisados no mesmo sítio ativo.

Quanto as j3-glicosidases da classe 2, ou seja, enzimas que

apresentam apenas atividade de glicosil j3-glicosidase,podemos encontrá-Ias

no gafanho Locusta migratoria (Orthoptera) (Morgan, 1975) e no besouro

Sitophilus oryzae (Coleoptera) (Baker & Woo, 1992). A j3-glícosidase de

classe 2 encontrada em S. oryzae hidrolisa preferencialmente celobiose e

embora hidrolise NPj3glu, amigdalína e helicina, a relação Vmáx/Km é cerca

de oíto vezes maior para celobiose. Em L. migratoria, demonstrou-se que no

intestino médio deste gafanhoto ocorre uma j3-glícosidase que hidrolisa
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exclusivamente celobiose e lactose. Esta enzima é inibida de modo

competitivo linear simples por glucono Õ lactona, sendo que obtem-se o

mesmo valor de Ki com ambos os substratos, indicando que tanto celobiose

como lactose são hidrolisados no mesmo sítio ativo.

~-glicosidases de classe 3 (atividade aril e/ou alquil ~-glicosidásica)

ocorrem, por exemplo, em S. oryzae (Baker & Woo, 1992), L. migratoria

(Morgan, 1975), Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera) (Pratviel-Sosa et

aL, 1997), na mosca Calliphora erythrocephala (Diptera) (Evan, 1956) e na

mariposa Diathraea saccharalis (Lepidoptera) (Ferreira et aL, 1998) e em A.

fIavolineata (Marana et aL, 1995). A alqui! ~-glucosidase de A. fIavolineata

(Mr 82.000 - pH ótimo 4,8) apresenta um único sítio ativo que hidrolisa

diversos alquil ~-glucosídeos com número variável de carbonos no aglicone.

A eficiência da hidrólise estipulada pela relação KcatlKm é função do número

de carbonos do aglicone, sendo o ótimo um total de 9 carbonos. Além do sítio

ativo, esta ~-glucosidase apresenta um sítio ativador que liga moléculas

anfipáticas (por exemplo octil~glu e Triton X-100). A ligação de octil~glu neste

sítio (Ka = 1,0 mM) leva a um decréscimo de 40% no Km e a um aumento de

30% do Vmáx, portanto aumentando a afinidade da enzima pelo substrato e

sua velocidade de hidrólise (Marana et aI., 1995).

Em S. oryzae a ~-glicosidase de classe 3 hidrolisa preferencialmente

helicina, amigdalina e NP~glu, sendo a relação VmaxlKm cerca de 10 vezes

maior para helicina em comparação com celobiose. Já em T. pityocampa

encontra-se uma ~-glicosidase muito ativa sobre NP~glu, coniferina,

betulosídeo, salicina, arbutina e laminaribiose, porém pouco ativa sobre
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celobiose. A atividade sobre NP~glu é cerca de 40 vezes maior que sobre

celobiose (Pratviel-Sosa et ai., 1987).

As ~-glicosidases que apresentam atividade do tipo glicosil ~-

glicosidase (classe 1 e 2) potencialmente estão envolvidas na digestão final

de celulose e hemicelulose (Terra e Ferreira, 1994). Esta hipótese é

reforçada nos casos de R. americana que apresenta atividade celulásica no

intestino médio (Terra et aI., 1979), de E. ello que é capaz de utilizar

hemiceluloses da dieta (Terra et aI., 1987) e A. flavolineata que além de

utilizar hemiceluloses da sua dieta (Ferreira et aI., 1992) e apresenta no tubo

digestivo diversas enzimas que hidrolisam hemiceluloses (Ferreira et aI.,

1999).

Já as ~-glicosidases de classe 3 não têm uma função fisiológica

esclarecida. Terra e Ferreira (1994) sugeriram que a presença de um subsítio

hidrofóbico para posicionamento do aglicone no sítio ativo dessas enzimas

possibilitaria que as mesmas atuassem na digestão de glucosilceramidas.

Além disso, este subsítio hidrofóbico também possibilita que estas enzimas

hidrolisem glucosídeos vegetais cujo aglicone é hidrofóbico e muitas vezes

tóxico. Os dados cinéticos obtidos para várias ~-glicosidases digestivas de

insetos mostram que estas enzimas realmente hidrolisam estes glucosídeos.

Por outro lado, experimentos onde insetos foram criados com dietas artificiais

contendo glucosídeos tóxicos mostram que algumas espécies são

seriamente afetadas (alta mortalidade, baixa postura de ovos, etc...)

enquanto outras não apresentam qualquer alteração significativa (Lindroth,

1988 e Ferreira et aI., 1997).

23



Os mecanismos envolvidos na insensibilidade aos glucosídeos tóxicos

por parte de alguns insetos ainda remanesce por ser elucidado, porém

algumas possibilidades podem ser propostas. As p-glicosidases envolvidas

na digestão dos glucosídeos tóxicos poderiam ter sua atividade reduzida (via

inibição ou paralização da síntese e/ou secreção) quando glucosídeos

estivessem presentes na dieta. Logo, haveria uma redução na produção do

aglicone tóxico. Algumas evidências neste sentido foram obtidas com larvas

de D. saccharalis. Estas larvas apresentam uma p-glicosidases digestiva que

hidrolisa prunasina (glucosídeo cianogênico) a qual tem sua atividade

reduzida quando a larva alimenta-se de uma dieta contendo este glucosídeo

(Ferreira et aI., 1997).

Uma segunda possibilidade seria que o inseto simplesmente não

possui p-glicosidases digestivas que hidrolisem os glucosídeos tóxicos,

embora seja ativa sobre outros substratos. Finalmente, o inseto poderia

apresentar no tubo digestivo mecanismos de desintoxicação, como por

exemplo, enzimas que transformassem o aglicone tóxico em um composto

não danoso ao inseto. Para apoiar esta hipótese poderia ser citada a larva de

Z. frifolii que apresenta no tubo digestivo alta atividade (51% da atividade

total presente inseto) da enzima cianoalanina sintase. Esta enzima utiliza

HCN e alanina para sintetizar cianoalanina, um precursor do aminoácido

asparagina (Nahrstedt & Mueller, 1993).

Dentro deste quadro fica claro que as p-glicosidases digestivas de

inseto apresentam grande diversidade quanto sua especificidade pelo

substrato, o que as torna um interessante campo para estudo das bases

moleculares da interação enzima-substrato e mesmo para evolução desta
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característica. Ao mesmo tempo estes dados, aliados à outros provenientes

de estudos fisiológicos e bioquímicos, podem ajudar a entender melhor a

interação inseto-planta, ao menos do ponto de vista dos glucosídeos tóxicos

e as J3-glucosidases digestivas de insetos.

1.7 - Considerações sobre este trabalho

Spodoptera frugiperda foi escolhida para este trabalho por várias

razões. Inicialmente trata-se de um inseto cuja larva é herbívora e pode ser

criada em grande quantidade em dieta artificial no laboratório. Isto a torna um

bom animal experimental, pois a obtenção de grande número de insetos

facilita a purificação das enzimas digestivas, presentes muitas vezes em

pequena quantidade no tubo digestivo. Além disso, um trabalho prévio

(Ferreira et aI., 1994) mostrava que este inseto apresentava uma única J3-

glicosidase com ampla especificidade, característica que tornava interessante

o estudo do sítio ativo dessa enzima.

Finalmente, a adição de mais uma J3-glicosidase digestiva de um

inseto da ordem Lepidoptera ao rol de J3-glicosidasesde outras ordens de

insetos (Orthoptera, Coleoptera e Diptera) já estudadas quanto à

especificidade pelo substrato possibilitava um aperfeiçoamento da

classificação e inferências evolutivas sobre estas enzimas.
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2 - Materiais e Métodos

2.1 - Material Biológico

Larvas da mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae)

foram criadas de acordo com o método de Parra (1986). As larvas eram

acondicionadas individualmente em tubos de vidro com uma dieta à base de

feijão (Phaseolus vulgaris), germe de trigo, levedo e ágar e mantidas sob um

fotoregime natural (verão, 14L : 10E; inverno, 10L : 14E) a 25°C. Os adultos

foram alimentados com uma solução de mel 10%. Para os experimentos

utilizou-se larvas do quinto instar.

2.2 - Dissecção e homogeneização do tubo digestivo de S. frugiperda

As larvas de S. frugiperda eram previamente imobilizadas em gelo

para dissecção. Os tubos digestivos foram dissecados com NaCI 125 mM, a

membrana peritrófica com seu conteúdo foi colocada a parte. O epitélio do

intestino médio, após lavagem com a solução salina, foi homogeneizado com

água bidestilada em um homogeneizador Potter-Elvehjem (10 movimentos de

pistilo). O homogeneizado foi então filtrado em uma tela de nylon com poros

de 100 ~m e congelado - descongelado 3 vezes. A seguir, o homogeneizado

foi centrifugado a 25.000 xg por 30 minutos a 4°C. O sobrenadante foi

recolhido e usado em ensaios de atividade enzimática e na purificação de

enzlmas.

2.3 - Ensaios enzimáticos e determinação de proteínas

A detecção da atividade enzimática foi realizada incubando-se a

mistura de reação em banho-maria termostatizado (30°C) por diferentes

períodos de tempo. Controles sem enzima (brancos de substrato) e sem
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substrato (branco de enzima) foram incubados do mesmo modo que os

experimentais.

A determinação da atividade enzimática se baseava na detecção de

um dos produtos de hidrólise do substrato. No caso das oligocelodextrinas,

alquilj3glucosídeos, gentiobiose, amigdalina e prunasina era detectada a

formação de glicose através do método de Dahlqvist (1968). Quando o

substrato eram' NPj3glicosídeos o produto detectado era o p-nitrofenolado

seguindo o procedimento descrito por Terra et aI. (1979). Finalmente no caso

de MUj3gluera determinada a formação do produto metilumbeliferona através

de medidas de fluorescência segundo Baker & Woo (1992).Todos os

substratos eram preparados em tampão citrato fosfato 50 mM pH 6,0.

A massa de proteínas foi determinada utilizando-se o método de

Bradford (1976), tendo como padrão albumina de ovo.

2.4 - Preparação dos tampões usados em cromatografias no sistema

FPLC

Todos os tampões utilizados nas cromatografias no sistema FPLC

foram preparados com água MiIliQ, filtrados à vácuo em filtros Millipore 0,45

11me desaerados com auxílio de uma bomba de vácuo.

2.5 - Cromatografia de filtração em gel no sistema FPLC

As cromatografias de filtração em gel no sistema FPLC foram feitas

em uma coluna Superose 12 HR 10130.Neste trabalho foram utilizados dois

diferentes tampões de eluição: trietanolamina 20 mM pH 7,5 (tampão de

baixa força iônica) e trietanolamina 20 mM pH 7,5 + NaCI 200 mM (tampão

de alta força iônica). A eluição era feita com um fluxo de 0,4 ml/min e frações

de 0,4 ml eram coletadas para posterior determinação da atividade

.,Bl rOTECA
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enzimática sobre o substrato de interesse. A coluna era previamente

equilibrada com 50 ml de tampão de eluição e o volume de amostra utilizado

era de 200 !lI.

2.6 - Cromatografia de troca iônica no sistema FPLC

Para a cromatografia de troca iônica no sistema FPLC foi usada uma

coluna trocadora de ânions MonoO HR S/S.A cromatografia sempre foi feita

eluindo-se inicialmente com 5 ml de tampão de baixa força iônica as

proteínas não retidas na coluna. Em seguida as proteínas retidas pela coluna

eram eluídas com 20 ml de um gradiente linear crescente de NaCI. As

concentrações usadas em cada gradiente e sua inclinação estão indicadas

nas figuras de cada cromatografia. Como tampão de baixa força iônica foi

utilizado trietanolamina 20 mM pH 7,5 e como tampão de alta força iônica

empregou-se o mesmo tampão acrescido de NaCI 1,0 M.

o fluxo usado foi de 0,5 mllmin e frações de 0,4 ml eram coletadas

para posterior determinação da atividade enzimática sobre o substrato de

interesse.

2.7 - Cromatografia hidrofóbica no sistema FPLC

Para as cromatografias hidrofóbicas foi usada uma coluna

Alquilsuperose HR S/S. A cromatografia sempre foi feita eluindo-se

inicialmente com 5 ml de tampão de alta força iônica (NH4)2S04 2,0 M as

proteínas não retidas na coluna. Em seguida, as proteínas retidas pela coluna

eram eluídas com 20 ml de um gradiente linear decrescente de (NH4hS04-

As concentrações usadas em cada gradiente e sua inclinação estão

indicadas nas figuras de cada cromatografia. Como tampão de baixa força
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iônica foi utilizado fosfato 50 mM pH 7,0 e como tampão de alta força iônica

empregou-se o mesmo tampão acrescido de (NH4)2S042,0 M.

o fluxo usado foi de 0,5 ml/min e frações de 0,4 ml eram coletadas

para posterior determinação da atividade enzimática sobre o substrato de

interesse.

2.8 - Eletroforese em placa de gel de poliacrilamida na presença de

SDS (SDS-PAGE).

As amostras contendo proteínas eram previamente secas em um

concentràdor à vácuo e ressuspensas em tampão de amostra contendo Tris-

HCI 60 mM pH 6,8, SOS 2,5% (p/v), ~-mercaptoetanol 0,36 mM, EOTA 0,5

mM, glicerol 10% (v/v) e azul de bromofenol 0,005% (p/v). Antes da aplicação

as amostras eram aquecidas em um banho a 100°C por 5 minutos.

Os géis de poliacrilamida 7,5% e SOS 0,1% foram preparados

segundo Laemmli (1970). A separação eletroforética foi feita com uma

corrente de 0,2 mAlcm2de gelo

2.9 - Ultracentrifugação em gradiente de densidade

Amostras de 200 ~I do sobrenadante do homogeneizado do epitélio do

intestino médio de S. frugiperda contendo aproximadamente 2,0 mg de

proteínas foram submetidas a ultracentrifugação em gradiente de densidade.

Os gradientes foram formados com glicerol 10% e 30% (p/v)

preparados em tampão trietanolamina 20 mM pH 7,5. Para preparação de

gradientes com alta força iônica era adicionado NaCI 1,0 M às duas soluções

de gliceroL
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Os gradientes de glicerol eram ultracentrifugados a 100.000 xg por 24h

a 4° C. Após o término da centrifugação, alíquotas foram coletadas a partir do

fundo do tubo do gradiente com auxílio de uma bomba peristáltica.

Na determinação dos pesos moleculares, os padrões utilizados foram

hemoglobina bovina (Mr 64.500) e catalase (Mr 232.000). O cálculo dos

pesos moleculares das p-glicosidases foi feito segundo Martin & Ames

(1961). A posição da hemoglobina foi determinada a partir da absorbância

das frações a 454 nm e da catalase através da determinação de atividade

enzimática sobre H202(Martin & Ames, 1961).

2.10 - Eletrotransferência de proteínas para membranas de PVDF após

separação em SDS-PAGE

Amostras contendo cerca de 100 ~g das p-glicosidases de Mr 50.000

ou Mr 47.000 foram secas em um concentrador à -vacuo e ressuspensas em

tampão tris-HCI 62,5 mM pH 6,75 contendo 2% de SDS, 5% de p-

mercaptoetanol, 10% de glicerol e 0,001% de azul de bromofenol.

Em seguida foram submetidas à SDS-PAGE como descrito no ítem

2.8. Deve-se ressaltar que neste caso o tampão de corrida continha

tioglicolato de sódio 0,1 mM e que realizou-se uma pré-corrida sem amostra

por 30 min a 10 mA para retirar grupos presentes no gel que poderiam

bloquear o N-terminal e impedir o sequenciamento.

Após a eletroforese o gel de poliacrilamida as proteínas foram

eletrotransferidas para uma membrana de PVDF utilizando-se o sistema de

eletrotransferência BioRad. Este procedimento foi realizado segundo

Matsudaira (1987). Utilizou-se um tampão CAPS 100 mM pH 11 contendo

etanol 10%, sendo que a eletrotransferência foi realizada com uma corrente
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constante de 300 mA por 3 horas. Encerrada a eletrotransferência a

membrana de PVOF foi corada utilizando-se comassie blue R-250 0,1% em

metanol 50% (v/v) e descorada com metanol 50% (v/v).

2.11 - Determinação dos parâmetros cinéticos Km e Kcat para as p-

glicosidases de S. frugiperda.

Para esta determinação utilizou-se as p-glicosidases de Mr 50.000 e

Mr 47.000 puri'ficadas. Em todos os experimentos foram determinadas as

velocidades de hidrólise de 10 diferentes concentrações do substrato. O Km

e Kcat foram calculados a partir dos dados de velocidade de hidrólise e

concentração do substrato usando-se o programa Enzfitter (Leatherbarrow

R.J., Elsevier - Biosoft, 1987).

2.12 - Determinação da constante de dissociação (Ki) entre as p-

glicosidases e inibidores.

Nestes experimentos foram utilizadas as duas p-glicosidases

digestivas de S. frugiperda purificadas. A velocidade de hidrólise de 4

concentrações de substrato era determinada na presença de 5 diferentes

concentrações de inibidor. As velocidades de hidrólise do substrato eram

utilizadas para elaboração do plote de Lineweaver-Burk. Plotando-se as

inclinações das retas obtidas no plote de Lineaweaver-Burk em função das

respectivas concentrações de inibidor é possível determinar-se a constante

de dissociação do complexo enzima inibidor (Ki) (Segel, 1975). Todos estes

dados foram trabalhados utilizando-se o programa Enzfitter.
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2.13 - Experimentos de competição entre substratos.

Estes experimentos são basicamente iguais aqueles descritos no ítem

2.12, porém neste caso as velocidades de hidrólise das diferentes

concentrações de um substrato eram determinadas na presença de

diferentes concentrações de um segundo substrato denominado substrato-

inibidor. Utilizando-se os mesmos gráficos descritos acima era possível

determinar a constante de dissociação entre a enzima e o substrato-inibidor

(Ki) (Segel, 1975).

2.14 - Determinação do Kiem diferentes temperaturas

Utilizando-se o mesmo procedimento descrito nos ítens 2.12 e 2.13 o

Kipode ser determinado em diferentes temperaturas. Para isto utilizou-se um

banho termostatizado com circulação (Pharmacia LKB Multi Temp 11)para

equilibrar a temperatura de um recipiente contendo água onde eram

incubados os ensaios enzimáticos. As temperaturas escolhidas foram 20°C,

25°C, 30°C e 34°C.

2.15 - Experimentos de modificação química das p-glicosidases

A modificação química das p-glicosidases de Mr 50.000 e Mr 47.000

foi feita utilizando-se diferentes agentes modificadores.

Para modificação de aminoácidos contendo grupos carboxila na

cadeia lateral foi utilizado EDC (1-Etil-3(3-Dimetil-Aminopropil) carbodiimida-

HCI6 mM e glicina etil éster 40 mM preparados em tampão temed 100 mM

pH 6,0. Esta carbodiimida é um modificante irreversível de grupos carboxilas

protonados. Em experimentos em que se desejava proteger o sítio ativo da

ação do modificador era adicionada a carbodiimida um substrato em

concentração suficiente para saturar a enzima.
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Para modificação do aminoácido tirosina foi utilizado tetranitrometano

(TNM) 5 mM dissolvido em tampão fosfato 50 mM pH 8,0 e como protetor do

sítio ativo foi utilizado NPpglu em uma concentração equivalente a 4 Km.

Os aminoácidos arginina eram modificados utilizando-se fenilglioxal

(FG) 5 mM preparado em tampão fosfato 50 mM pH 8,0. Como protetor

novamente foi utilizado NPpglu em uma concentração equivalente a 20 Km.

Os ensaios de modificação eram preparados adicionando-se à p-

glicosidase uma alíquota de solução contendo o tampão modificador (com
- .

protetor ou não) e esta mistura era incubada a 30°C. Em diferentes intervalos

de tempo eram retiradas alíquotas dessa mistura nas quais era adicionado

tampão citrato fosfato 400 mM pH 6,O (1:1 no caso de EDC e 1:500 para

TNM e FG) e a alíquota era então mantida a 4°C. No caso de EDC, todo o

modificador presente reagia com o excesso de carboxilas presente no

tampão citrato fosfato e a reação de modificação cessava. No caso de TNM e

FG, o modificador era diluído para concentrações negligenciáveis. Finalmente

as alíquotas eram então utilizadas para determinação da atividade enzimática

remanescente.

2.16 - Determinação da estabilidade ao pH da p-glicosidase de Mr

50.000

A estabilidade da p-glicosidase de Mr 50.000 ao pH foi determinada

incubando-se a enzima purificada em tampões com diferentes pHs a 30°C

por 15 minoForam utilizados os tampões citrato -fosfato 50 mM pH 3,2 - 4,5 -

4,9 - 5,5 - 6,0 - 6,5 e 7,0 e também os tampões fosfato 50 mM pH 7,0 - 7,5 -

8,0 e 8,2. Todos os tampões continham NPpglu 2 mM (4 Km)
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A seguir a enzima era diluída com tampão citrato-fosfato 400 mM pH

6,0 e determinada a atividade enzimática sobre MUpglu 2 mM preparado no

mesmo tampão. A porcentagem de atividade remanescente era calculada

comparando-se as atividades obtidas nos diferentes pHs com aquela

determinada para uma enzima diluída em tampão citrato-fosfato 400 mM pH

6,0 que não foi incubada com acima descrito.

2.17 - Determinação dos pKas dos grupos catalíticos da p-glicosidase

de Mr 50.000

A velocidade de hidrólise de 10 diferentes concentrações de MUpglu

pela p-glicosidase de Mr 50.000 foi determinada para vários pHs. Na faixa de

pH entre 5,0 e 7,0 foi utilizado tampão citrato fosfato, na faixa entre 7,0 e 8,0

foi utilizado tampão fosfato e para a faixa entre 8,0 e 9,0 empregou-se

tampão hepes e bicina. Todos os tampões eram utilizados na concentração

final de 50 mM. A partir dos dados de velocidade e concentração de substrato

foi determinado o Km e o Vmáx para hidrólise do substrato em cada um dos

diferentes pHs. Os valores dos pKas foram determinados a partir do ajuste

(feito com uso do programa Enzfitter) dos dados de 1Nmáxappe [H+] nos

plotes lineares descritos por Oixon & Webb (1979). Os mesmos pKas

também foram obtidos graficamente a partir do plote logaritímico também

descrito por Oixon &Webb (1979).

2.18 - Determinação da atividade da p-glicosidase de Mr 50.000 na

presença de D20

A p-glicosidase de Mr 50.000 foi previamente seca em um

concentrador à vácuo, em seguida ressuspensa em 020 e então utilizada

para determinação da atividade enzimática sobre NPpglu 5 mM (10 Km). O
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substrato foi solubilizado com um tampão citrato fosfato 100 mM pH 6,0

preparado com 020 e desta forma todo o procedimento foi feito na ausência

de H2O. Paralelamente uma amostra da ~-glicosidase de Mr 50.000 foi

submetida ao mesmo procedimento, porém utilizou-se H20 para

ressuspensão da enzima e preparação do tampão de solubilização do

substrato.

Os dados de velocidade de hidrólise de NP~glu em H20 (H) e 020 (O)

foram utilizados para calcular a razão H/O.

2.19 - Partição de alquil~glucosídeos entre água e octanol

Uma série de soluções de alquil~glucosídeos 1 mM (5 a 8 carbonos no

aglicone) solubilizados em tampão citrato fosfato 100 mM saturado com

octanol foi adicionada (1:1) à octanol saturado com o mesmo tampão. Após a

mistura ter sido misturada por agitação e sonicação foi deixada em repouso

por 24 h à 30°C. Em seguida as duas fases formadas foram separadas com

auxílio de micropipetadores e a concentração de alquil~glucosídeo em cada

uma delas foi determinada com o método de Oubois-Gilles (1956). A partir da

concentração de alquil~glucosídeo em cada uma das fases é possível

calcular a constante de equilíbrio da partição destes compostos entre água e

octanol.

2.20 - Células e fagos usados na clonagem e sequenciamento da ~-

glicosidase de Mr 50.000 de S. frugiperda

Foram utilizadas as células: XL1-Blue MRF' e SOLR e o fago "helper"

ExAssist (M13). O genótipo de cada um destes organismos, as condições de

crescimento, seleção e aplicações podem ser encontrados nos manuais

fornecidos pela Stratagene.
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2.21 - Meios e Soluções usados na clonagem e sequenciamento da ~-

glicosidase de Mr 50.000 de S. frugiperda

2.21.1 - LB líquido

10g de NaCI, 10g de Bactotryptona e 5g de extrato de levedura para 1

litro de água milliO

2.21.2 - Placas de LB-Ágar

20g de bactoágar para 1 litro de LB líquido. Após derreter o ágar em

um forno de microondas a mistura era derramada em placas de petri (100mm

ou 150 mm). Foram preparadas placas contendo antibióticos, o quais eram

adicionados ao LB-ágar antes que este se solidificasse. As concentrações

finais usadas foram: ampicilina 50 /lg/ml, carbenicilina 100 /lg/ml, kanamicina

50 /lg/ml e tetraciclina 12,5 /lg/ml. Em algumas situações as placas de LB-

ágar também foram suplementadas com 100 /lI de IPTG 100 mM e de Xgal

50 mg/ml, os quais eram espalhados com uma alça de vidro sobre a

superfície da placas quando o ágar já estava solidificado.

2.21.3 - NZYlíquido

5g de NaCI, 2g de MgS04, 5g de extrato de levedura e 10g de NZ

amina para 1 litro de água milliO. O pH é ajustado para 7,5 com NaOH

2.21.4 - Placas de NZY

15g de ágar para 1 litro de NZY líquido. Após derreter o ágar em um

forno de microondas a mistura era derramada em placas de petri de 150mm

2.21.5 - NZY"top" ágar

7g de agarose para 1 litro de NZY líquido. Derreter em forno de

microondas e manter a 55°C para evitar a solidificação.
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2.21.6 - Alguns tampões e soluções

Os tampões MOPS, SM, TAE, TBE, Church e as soluções SSC e

H20-DEPC foram preparados segundo o protocolo descrito em Sambrook

(1989)

2.22 - Purificação de RNA total e RNA poliA+

A extração e purificação do RNA total das células do epitélio do

intestino médio de Spodoptera frugiperda foi realizada com uso do reagente

Tryzol (Gibco) seguindo o protocolo fornecido pelo fabricante.

Os animais foram dissecados e lavados com NaCI 125 mM preparado

em H2O-DEPC para evitar a ação de RNAases. Durante a dissecção o

material era estocado em tubos de microcentrífuga mergulhados em banho

de gelo-seco com etanol e ao final foram estocados a - 80°C.

Os epitéliosdo intestinomédio de 200 animais foram homogeneizados

em Potter com 6 ml de Tryzol. Este homogeneizado foi transferido para tubos

de centrifuga e permaneceu por 5 min em temperatura ambiente afim de

permitir a dissociação dos complexos nucleoproteícos. Foi então adicionado

0,2 ml de clorofórmio e os tubos agitados vigorosamente e deixados na

bancada em temperatura ambiente por 3 mino Estas amostras foram então

centrifugadas a 12.000xg por 15 min a 4°C. Após a centrifugação observa-se

a separação de duas fases: uma fase inferior vermelha e uma superior incolor

onde encontra-se o RNA total. Esta fase superior foi coletada e a ela

adicionado 0,5 ml de isopropanol por ml de Tryzol usado e este material foi

deixado a temperatura ambiente por 10 min e a seguir foi centrifugado a

12.000xgpor 10 min a 4°C.
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o sobrenadante foi descartado e o precipitado formado pelo RNAtotal

foi lavado e ressuspenso com etanol 75% (1ml/ ml de Tryzol). Em seguida

este material foi seco sob fluxo de ar em uma capela e finalmente o RNAtotal

foi redissolvido em H2O-DEPC. Este material foi usado para purificação do

RNApoliA+utilizando-se uma coluna de oligo(dT).

A coluna de oligo(dT) era previamente equilibrada com um tampão

Tris-HCI10 mM pH 7,4 contendo de NaCI 0,5 M, EDTA 1 mM, SDS 1%(p/v).

Em seguida a amostra de RNA total previamente aquecida a 65°C era

aplicada. na coluna e esta era lavada 3 vezes com um tampão Tris-HCI 10

mM pH 7,4 contendo de NaCI 0,25M e EDTA 1 mM para retirada do material

não ligado a coluna. Em seguida o RNA poliA+ era eluído com um tampão

Tris-HCI 10 mM pH 7,4 contendo de EDTA 1 mM e o material eluído era

coletado em frações de 200 !-tI.

2.23 - Plaqueamento da biblioteca de cDNA

Células XL1 Blue MRF' foram crescidas em LB líquido contendo

maltose (0,2 % p/v) e MgS04 10mMdurante cerca de 16h. Em seguida eram

precipitadas por centrifugação (2.000 xg por10 min) e então resuspensas

com MgS04 10 mM para D0600= 0,5. Uma alíquota de 600 !-tIdestas células

era usada para cada placa de petri de 150 mm. Assim uma alíquota da

biblioteca de cDNA contendo 2,4 . 10 4 pfu/ml era misturada às células

anteriormente já preparadas e mantida por 15 min a 37°C. Em seguida eram

adicionados 6,5 ml de NZY "top" agarose e esta mistura derramada sobre

placas de NZY (150 mm). As placas de NZY permaneciam por um período de

14h a 37°C para crescimento das bácterias e aparecimento das placas de

lise.
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Uma vez que as placas de lise estivessem formadas iniciava-se o

procedimento de transferência dos fagos para membranas de nylon. As

placas de NZY eram refrigeradas por 2 h a 4°C afim de evitar a adesão das

membranas de nylon a agarose. Após este procedimento as membranas de

nylon eram colocadas sobre a superfície das placas de NZY por 2 min para a

transferência dos fagos, marcas eram feitas utilizando uma agulha de modo a

manter a orientação da membrana na placa. Então a membrana era retirada

e submetida a desnaturação dos fagos empregando-se NaCI 1,5 M e NaOH

0,5 M por 2 min, neutralizada com NaCI 1,5 M e Tris-HCI 0,5 M pH 8,0 por 5

min e lavada com SSC 2x e Tris-HCI 0,2 M pH 7,5 por 30s. Após estes

procedimentos a membrana era seca em papel de filtro e o DNA dos fagos

ligado covalentemente ao nylon através de um tratamento com UVem um

Stratalinker (Stratagene) (2 ciclos) . As placas de NZY eram armazenadas a

4°C para serem usadas mais tarde para retirada das placas de lise.

2.24 - Hibridização utilizando-se sondas de oligonucleotídeos.

Membranas contendo o DNA dos fagos e DNA ou RNA transferidos a

partir de gel de agarose eram inicialmente bloqueadas com tampão de

Church por um período de 1h a 62°C. Após este período a sonda

previamente fervida era adicionada diretamente ao tampão de Church e a

hibridização era realizada a 62°C por um período de 16h. Em seguida a

mistura de hibridização era retirada e armazenada a -20°C e as membranas

eram lavadas a 64°C com SSC 2x e SDS 0.1% (p/v) por 1h e SSC 0.2x e

SDS 0.1% (p/v) por 2 h. Ao final do procedimento de lavagem as membranas

eram montadas para exposição autoradiográfica a -80°C durante cerca de 12

h usando filmes de raio X Kodak.
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2.25 - Varredura secundária da biblioteca de cDNA

As placas de lise que continham fagos cujo ONAhibridizou-se com a

sonda usada eram identificadas por alinhamento da impressão

autoradiográfica e as placas iniciais de NZY. Usando uma ponteira

descartável de pipetador invertida a área ao redor da placa de lise desejada

era cortada e coletada em tubos plasticos de microcentrífuga. A este material

era adicionado '500 !lIde tampão SM e 20 !lIde clorofórmio. Esta mistura era

agitada levemente por 2h a temperatura ambiente e então armazenada a

4°C. Posteriormente 1 !lI deste material que continha os fagos eluídos do

ágar era adicionado a 200 !lI de células XL1 blue MRF' com 00600 = 0,5

preparadas como descrito no ítem 2. A seguir o procedimento experimental é

o mesmo daquele descrito para o plaqueamento incial da biblioteca de cONA

com a exceção de que foram usadas placas de petri de 100 mm.

Caso seja necessário este procedimento pode ser repetido para uma

varredura terciária ou até que se obtenha placas de lise isoladas que sejam

reconhecidas pela sonda de oligonucleotídeos empregada.

2.26 - Excisão in vivo usando células SOLRe fagos "helper" Exassist

As células XL1-blue MRF' e SOLR foram crescidas em LB líquido por

16 h a 37°C com agitação de 300 rpm. Em seguida 0,5 ml de cada cultura foi

usado para inocular dois novos frascos com 50 ml de LB líquido os quais

foram incubados novamente a 37°C com agitação de 300 rpm. As células

XL1-blue MRF' foram mantidas nestas condições até atingirem 00600 = 0.2-

0.5 quando então foram centrifugadas (1.500xg por 10 min) e ressuspensas

em MgS04 10 mM para 00600 = 1,0. As células SOLR foram incubadas até
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atingirem 00600 = 0,5 - 1,0 quando então foram removidas do incubador e

mantidas na bancada em temperatura ambiente sem agitação.

Em seguida 200 /lI de células XL1-blue MRF' foram co-infectadas com

250 /lI da amostra de fago isolado obtido na varredura da biblioteca de cONA

e 1 /lI do fago "helper" Exassist. Neste passo proteínas codificadas pelo fago

"helper" reconhecem especificamente regiões presentes no fago À Zap 11e

promovem a excisão e circularização de uma fita simples do ONA desse fago

onde estão contidas as sequências do plasmídeo Bluescript e o inserto de

cONA presente na biblioteca. Após incubação em LB líquido a 37°C por 2,5 h

min este plasmídeo bluescript é encapsulado pelas próprias proteínas do

fago "helper" e extrudado pelas células XL1-Blue MRF'. A cultura é

centrifugada (2.000xg por 15 min) e o sobrenadante contendo os "fagos"

carregando o plasmídeo bluescript é recuperado. As células por ventura

presentes no sobrenadante são eliminadas com uma incubação a 70°C por

15 min seguida de uma nova centrifugação (4.000 xg por 15 min) e coleta do

sobrenadante.

Em seguida o plasmídeo bluescript é recuperado com a infecção das

células SOLR com 10/l1 dos "fagos" contendo o plasmídeo bluescript

recuperados no passo anterior. Os fagos "helper" Exassist infectam, mas não

são capazes de crescer nas células SOLR, portanto qualquer contaminação

com estes será evitada. Os fagos À ZAP 11não são capazes de infectar as

células SOLR e portanto também não são nenhum problema de

contaminação.

Assim as células SOLR infectadas como descrito acima são

plaqueadas em LB-ágar adicionado de ampicilina e incubadas a 37°C durante

41



16 h, logo somente as células que receberam o plasmídeo bluescript serão

capazes de crescer.

2.27 - Marcação de oligonucleotídeos com ap32dATP pelo método do

"primer" randômico

o oligonucleotídeo (50 ng) 'a ser marcado era inicialmente fervido para

desnaturação e em seguida mantido no gelo por alguns minutos. Então a

temperatura ambiente em um meio contendo tampão Tris-HCI 1,25 M pH 8,0,

MgCb, dATP, dTTP, dGTP era adicionado o "primer" p(dN)6 (um

hexanucléotídeo randômico) e ap32 dCTP (10 J.lCi/J.lI).A reação de

polimerização era feita com o fragmento de Klenow da ONA polimerase I (2

U) por um período de 3 horas a temperatura ambiente. A reação era

interrompida com um tampão Tris-HCI 20mM pH 7,5 contendo EOTA 2mM e

50S 0,25% (p/v) e a sonda era armazenada a -20°C para uso posterior.

2.28 - Reação em cadeia com DNA polimerase em termociclador (PCR)

Os PCR eram realizados em tampão Tris-HCI 1° mM pH 8,4 contendo

KCI 50 mM, gelatina 0.01% (p/v) e Triton X-10O 0,1%(p/v), MgCb 1,5 mM e

dNTP 0,2 mM. Os "primers" eram usados em uma concentração final de

1,5J.lMe a amplificação era feita com 5 U de Taq DNA Polimerase. Em geral

utilizou-se cerca de 0,2J.lgde DNA molde e as reações foram feitas em um

termociclador Robocycler Stratagene.

Cada PCR era composto por 30 ciclos, sendo que as condições de

cada ciclo do PCR eram de 94°C para desnaturação por 1 min, 72°C para

elongamento por 1 min e o passo de pareamento também era de 1 min em

uma temperatura de pareamento escolhida de acordo com os "primers"

usados
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Quando usava-se o DNA total da biblioteca de cDNA como molde era

adicionado um ciclo inicial extra onde o tubo de reação era mantido por 10

min a 94°C e só então era adicionada a Taq DNA polimerase e iniciava-se os

ciclos descritos acima. Este passo era acrescido para a desnaturação das

proteínas da capsula do fago e exposição do DNA.

2.29 - Eletroforese em gel de agarose

Os géis' eram preparados com a concentração final de agarose 2%

(p/v) em tampão TAE 1x e as amostras de DNA eram resolvidas em tampão

TAE 1x com cerca de 100V

Nas amostras era adicionado um tampão de amostra (0,1 volumes da

amostra) contendo azul de bromofenol e xileno cianol e estes marcadores

coloridos eram usados para monitorar a movimentação da amostra e

determinar o encerramento da eletroforese. Após isso o DNA era corado

utilizando-se Brometo de Etídeo (0,5 Jlg/ml) e visualizado em transiluminador

de luz UV (312 nm).

2.30 - Eletroforese em gel de agarose para amostra de RNA

Foi utilizado um gel de agarose 1,5% (p/v) preparado com tampão

MOPS 1x preparado com H20 tratada com DEPC contendo formaldeido 18%

(v/v). As amostras de RNA contendo cerca de 1Jlg foram diluídas em tampão

MOPS 5x, formoI17,5% (v/v) e formamida 50% (v/v) e aquecidas por 15 min

a 65°C. Em seguida adicionou-se um tampão de amostra contendo azul de

bromefol e brometo de etídeo (0,5 Jlg/JlI).

As amostras de RNA eram resolvidas com uma voltagem de 120V por

um período de 3 horas. Ao final da eletroforese o RNA era visualizado em um
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transiluminador UV (312 nm) e a integridade do RNA era verificada pela

presença do RNA ribossômico.

2.31 - Transferência de amostras de RNA e DNA para membranas de

nylon

As amostras de RNA e DNA foram transferidas para membrana de

nylon por meio de capilaridade. Basicamente era montado uma "torre" sobre

um suporte formada (no sentido base-topo) por uma fita de papel de filtro

(com as mesmas dimensões do gel) mantida em contato com o tampão de

transferência (SSC 20x), pelo gel de agarose previamente equilibrado com o

tampão de transferência, a membrana de nylon umedecida em SSC 20x, 3

folhas de papel de filtro, uma pilha de papel jornal de cerca de 7 cm (que

servia como dreno para o tampão de transferência) e sobre o papel jornal

colocou-se um peso de cerca de 300g para manter todos os componentes

firmemente em contato. A transferência era realizada por um período de 16 h

e ao final deste a integridade e presença do RNA ou DNA na membrana de

nylon era checada com visualização em transiluminador de luz UV (312 nm).

No caso de amostras de DNA a membrana de nylon era submetida a

desnaturação utilizando as mesmas soluções usadas no caso da varredura

da biblioteca de cDNA (ítem 3).

Em seguida as amostras de DNA e RNA eram ligadas covalentemente

a membrana de nylon utilizando-se luz UV em um Stratalinker (2 ciclos).

Então estavam prontas para o procedimento de hibridização.

2.32 - Extração de fragmentos de DNA a partir de géis de agarose

Fragmentos de DNA derivados de digestão enzimática de plasmídeos

ou amplificados com PCR foram recuperados diretamente dos géis de
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agarose usando um protocolo de extração denominado OIAEX II@ (Qiagen),

o qual baseia-se na dissolução da agarose em um tampão de alta força

iônica e ligação do ONA em uma resina de troca iônica.

2.33 - Preparação de plasmídeos a partir de cultura de bactérias

Os plasmídeos foram preparados a partir de 5 ml de cultura de

bactérias utilizando-se o protocolo Wizard Miniprep (Promega). Basicamente

as bactérias eram precipitadas por centrifugação e ressuspendidas em um

tampão Tris-HCI 50mM pH 7,5 contendo EOTA 10 mM e RNAase A 100

J-lg/ml.Em seguida realizava-se uma lise alcalina utilizando uma solução de

NaOH 0,2 M e SOS 1% (p/v) e a solução era neutralizada utilizando-se

acetato de potássio 1,32 M pH 4,8. Esta mistura era centrifugada a 10.000 xg

por 5 min e o sobrenadante era aplicado em uma mini-coluna contendo uma

resina produzida pela Promega. A coluna era lavada com um tampão acetato

de potássio 80 mM, EOTA 40 J-lM e etanol 55% (v/v) para retirada do material

não ligado (provavelmente RNA e fragmentos de ONA genômico). Finalmente

a coluna era eluída com água milliO para retirada dos plasmídeos ligados e

então este material estava pronto para digestão enzimática e/ou

sequenciamento. O rendimento e pureza da amostra de plasmídeos era

avaliada através de determinação da absorbância a 260 nm e 280 nm.

2.34 - Digestões utilizando enzimas de restrição

Amostras contendo plasmídeos (1 a 2 J-lg) eram digeridas com

enzimas de restrição utilizando o tampão e número de unidades indicado pelo

fabricante a 37°C por 2 h. A reação era interrompida com fervura durante 3

min e os produtos eram então separados em gel de agarose 2%. As enzimas
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utilizadas neste projeto foram adquiridas junto a New England Biolab ou

Promega.

2.35 - Reação de ligação entre fragmentos de DNA e plasmídeos

vetores

Para a clonagem de fragmentos de ONA nos vetores Bluescript e pET

a reação de ligação era realizada em um banho de água (temperatura inicial:

10° C e temperatura final: 25°C) por um período de 16h. Já na ligação de

fragmentos de ONA no plasmídeo pGemT-Easy a mistura de reação era

mantida a4°C por um período de 16 horas

Em todos os casos foi usada a T4 ONA ligase e empregou-se cerca de

1119do plasmídeo e do fragmento de ONA a ser clonado.

2.36 - Preparação de bactérias competentes para transformação

Uma colônia isolada de E. coli da linhagem XL1 Blue MRF' era

crescida em LB líquido durante 16 h a 37°C com agitação moderada (cerca

de 300 rmp). Em seguida 400 ml de LB líquido eram inoculados com 4 ml

desta cultura inicial e mantidos nas mesmas condições anteriores de

crescimento até que se atingesse a 00600 = 0.375. As células eram então

transferidas para tubos de centrífuga previamente resfriados e mantidas no

gelo por 10 mino Em seguida eram precipitadas por centrifugação a 1.600xg

por 7 mino O sobrenadante era descartado e o precipitado contendo as

células era ressuspenso em 10 ml de CaCI2 60 mM solubilizado em tampão

PIPES 10 mM pH 7,0 contendo glicerol 15% (v/v) previamente autoclavado.

Estas células ressuspendidas eram novamente precipitadas por

centrifugação (1.100 xg por 5 min) e as células novamente eram

ressuspensas em 10 ml de solução de CaCb e mantidas no gelo por 30 mino
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Após esta incubação realizava-se uma nova centrifugação (1.100 xg por 5

min) e desta vez as células eram ressuspensas em 2 ml de solução de CaCI2

e podiam ser aliquotadas e mantidas a -80°C. Estas alíquotas continham as

células prontas para a transformação.

2.37 - Transformação de bácterias

Para transformação de bactérias foram usadas a linhagem XL1 Blue

MRF' de E. coli previamente preparada como descrito no ítem 14. A mistura

de reação total (20 JlI) era adicionada a 100 JlI de células competentes e

mantidas em gelo por 30 minoEm seguida as células eram submetidas a um

choque térmico a 42°C por 2 min e retomavam ao gelo por mais 3 minoEm

seguida adicionava-se 0.5 ml de LB líquido e as células eram mantidas a

37°C por 1h para recuperação e expressão do gene de resistência ao

antibiótico presente no plasmídeo usado na transformação. Em seguida as

células eram "plaqueadas" em LB-ágar contendo o antibiótico de interesse e

IPTGlXgal e mantidas a 37°C durante 16h. As bactérias transformadas com o

plasmídeo contendo o inserto crescerão nestas placas originando colônias

brancas.

2.38 - Reações de sequenciamento de DNA

Para o sequenciamento de DNA foram utilizados dois procedimentos

que se baseiam no método de interrupção da reação de polimerização do

DNA com uso de didesoxiribonucleotídeos (Sanger et aI., 1977), porém estes

procedimentos diferiam quanto ao tipo de marcação usada. Um deles se

baseava na marcação radioativa enquanto o segundo baseava-se na

marcação por fluorescência.
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2.38.1 - Método manual usando marcação com aS35dATP

Foi utilizado um "kit" adquirido junto a Amershan para sequenciamento

de DNA utilizando-se aS35dATP contendo os tampões e demais soluções

necesserárias para as reações de marcação, elongamento e terminação,

além da T7 DNA polimerase ( T7 Sequenase).

o plasmídeo a ser sequenciado (cerca de 4 fl9) era previamente

submetido a desnaturação alcalina. As amostras de plasmídeo a serem

submetidas ao sequenciamento de DNA eram previamente desnaturadas

com uma incubação por 20 min a 37°C em NaOH 200 mM e EDTA 2 mM. Em

seguida o plasmídeo desnaturado era precipitado com a adição de 0,1

volume de acetato de sódio 3,0 M pH 4,5 e 2 volumes de etanol 100% e

incubação por 30 min a -70°C. Em seguida a amostra era centrifugada

(12.000 rpm por 15 min a 4°C) e o precipitado era seco ao ar e então

ressuspenso em 3 fll de H2O. A seguir o plasmídeo desnaturado era usado

para a reação de pareamento com o "primer" de interesse. Esta reação

baseia-se no aquecimento (65°C) da mistura plasmídeo e "primer" em um

meio tamponado por Tris-HCI 40 mM pH 7,5 contendo NaCI 20 mM e MgCI2

50 mM seguido de resfriamento lento de modo a permitir o pareamento

específico entre "primer" e plasmídeo. O passo seguinte era a reação de

marcação onde eram adicionados o aS35dATP,dCTP, dGTP, dTTP 1,5 flM e

a T7 DNA polimerase (T7 sequenase polimerase - Amershan).A reaçãode

marcação era realizada a temperatura ambiente por cerca de 5 min e os

produtos desta etapa são uma população de oligonucleotídeos com tamanho

máximo de aproximadamente 100 pb que incorporam ATP radioativo em sua

sequência. O passo final era a reação de terminação onde a mistura de
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marcação era dividida em 4 alíquotas que recebiam respectivamente ddATP,

ddCTP, ddGTP e ddTTP 80 f.lM e permaneciam a 37°C por 3 min afim de

interromper a reação de polimerização em diferentes pontos ao longo da

sequência de nucleotídeos e assim gerar oligonucleotídeos de diferentes

extensões que são posteriormente resolvidos em gel de poliacrilamida. Este

passo era interrompido com uma solução contendo formamida 95%, azul de

bromofenol 0,05%, xileno cianol 0,05% e EDTA 20 mM.

Utilizou-se gel de poliacrilamida 6,6% contendo úreia 7,5 M

preparadas em tampão TBE 1x, o qual também era usado como tampão de

corrida. Para a eletroforese o gel era previamente aquecido por 30 min

através da aplicação de uma voltagem máxima de 2.000 V (65W). A

eletroforese era realizada com as mesmas condições de voltagem e potência

e a interrupção da corrida era monitorada com uso de corantes marcadores

presentes na amostra. Ao final da eletroforese o gel era seco (2h a 60°C) e

exposto por 20 h a temperatura ambiente para autoradiografia usando filmes

de Raio X (kodak).

2.38.2 - Sequênciamento automático com marcação fluorescente

Para as reações de sequenciamento automático as amostras foram

enviadas para o laboratório de sequenciamento de DNA da Cleveland Clinic

Foundation (Cleveland - OH - EUA). No método de sequenciamento

automático as reações de pareamento, marcação e terminação são

realizadas em um termociclador, logo a amostra de DNA necessária é menor

(0,5 f.lg). Além disso os didesoxinucleotídeos usados estão ligados a um

grupo fluorescente o que facilita a detecção dos produtos da reação de

terminação no gel de poliacrilamida.
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2.39 - Comparação de sequências de nucleotídeos e aminoácidos com

bancos de dados

As sequências de nucleotídeos e de aminoácidos obtidas neste

trabalho foram comparadas com outras sequências depositadas em bancos

de dados com uso do programa BLAST localizado no endereço

www.ncbi.nlm.nih.aov .

Também foi utilizado o programa Clustal W (1.4) com uma matriz

blossum, "gap penalty" = 10 e um "extend gap penalty"= 0,1.

2.40 - Previsão da estrutura secundária da ~-glucosidase de Mr50.000

A sequência de aminoácidos da ~-glicosidase obtida neste trabalho foi

submetida para a previsão da estrutura secundária utilizando-se o programa

DSSP disponível no endereço http://www.embLheidelberg.de/predictprotein
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3 -Resultados

3.1 -Purificação das B-glicosidases de S. frugiperda

A atividade B-glicosidásica em Spodoptera frugiperda é praticamente

restrita às células do epitélio digestivo (90%), sendo associada não

covalentemente ao glicocálix dessas células (Ferreira et aI., 1994). Logo, é

possível preparar um material enriquecido na atividade B-glicosidásica

através da homogeneização do epitélio, 3 ciclos de congelamento-

descongelamento e centrifugação (25.000 xg por 30 min). No sobrenadante é

recuperada a atividade B-glicosidásica, e este foi usado como material inicial

nos procedimentos de purificação das B-glicosidases neste trabalho.

o primeiro procedimento de purificação utilizado iniciava-se com uma

filtração em gel em uma coluna Superose 12 com um tampão de eluição

trietanolamina 20 mM pH 7,5. A atividade B-glicosidásica foi acompanhada

utilizando-se 3 diferentes substratos: NPBglu, NPBgal e octilB9lu. Conforme

pode ser observado na figura 1A e tabela 1, a atividade sobre estes 3

substratos é coeluída apresenta um Mr de 120.000, enriquecimento de 3,7x e

recuperaçãode 29%. As frações com atividade B-glicosidásica(22 a 29 -

material B9IiS) foram reunidas e aplicadas em cromatografia de troca iônica

na coluna MonoQ. O material ligado á coluna foi eluído com um gradiente de

NaCI entre 0,3 M e 0,5 M em tampão trietanolamina 20 mM pH 7,5 e a

atividade B-glicosidásica (utilizando-se NPBglu como substrato) foi

recuperada na forma de um único pico (figura 1B). Esta cromatografia

propiciou um enriquecimento
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Tabela 1 - Recuperações e enriquecimentos obtidos na purificação das

j3-glicosidases de S. frugiperda.

Fração

Sobrenadante do
intestino médio
Superose 12

Mono Q

Alquilsuperose

A recuperação e o enriquecimentos foram calculados em relação ao
sobrenadante do homogeneizado inicial
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Atividade
específica Recuperação Enriquecimento
(mU/mg) (%) (x)

10,4 100 1

38,8 29 3,7

67,8 9,3 6,5

87,7 3,5 8,4
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Figura 1 - Sequência de cromatografias para a purificação das ~-glicosidases digestivas

de S. frugiperda. A - Filtração em gel na coluna Superose 12 HR 10/30 equilibrada e

eluída com tampão trietanolamina 20 mM pH 7,5. Foi aplicado o sobrenadante do

homogeneizado do epitélio do tubo digestivo da larva de S. frugiperda.As frações ativas

sobre NP~glu foram reunidas e denominadas ~gliS. B - Cromatografia de troca iônica em

coluna MonoQ HR S/S. Foi aplicado o material ~gIiS,a coluna foi equilibrada com tampão

trietanolamina 20 mM pH 7,5 e eluída com um gradiente de NaCIentre 0,3 M e 0,5 M. As

frações mais ativas sobre NP~glu foram reunidas e denominadas ~glil\llQ. C -

Cromatografia hidrofóbica na coluna Alquilsuperose HR S/S. Foi aplicado o material

~gliMQ,a coluna foi equilibrada em tampão fosfato 50 mM pH 7,0 + (NH4hS04 2,0 M e

eluída com um gradiente linear entre 1,6 M a O M de (NH4hS04. As frações ativas sobre

NP~glu foram reunidas e denominadas ~gliA.Todas as cromatografias foram realizadas

com um fluxo de 0,5 mVmin e foram coletadas frações de 0,4 ml.
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de 6,5x e uma recuperação de 9,3%. A seguir as frações ativas sobre NP~glu

eluídas da coluna monoQ (10 a 20 - material ~gliQ) foram reunidas e

aplicadas em cromatografia hidrofóbica na coluna alquilsuperose. A coluna foi

eluída com um gradiente de NH4(S04h e a atividade sobre NP~glu foi eluída

na forma de um único pico (recuperação 3,5% e enriquecimento 8,4x - tabela

1) em torno de 0,8 M de NH4(S04h (figura 1C). As frações 20 a 25 foram

reunidas e denominadas material ~gliA.

Todos os materiais (~gIiS, ~gliMQ e ~gliA) foram submetidos à SDS-

PAGE afim de analisar sua composição proteica. Conforme pode ser visto na

figura 2, após os 3 passos cromatográficos o material ativo sobre NP~glu é

composto por 2 proteínas de peso molecular 50.000 e 47.000. Nota-se que

estes pesos moleculares são bem menores do que aquele determinado na

filtração em gel em Superose 12 ( Mr 120.000 figura 1A), porém a soma dos

mesmos (97.000) é bastante próxima desse valor. Este dado sugere que a

atividade ~-glicosidásica talvez seja composta por duas diferentes ~-

glicosidases de Mr 50.000 e 47.000 que se associariam e seriam eluídas com

um Mr 120.000 na filtração em gel.

Analisando os dados de Ferreira et aI. (1994b) nota-se que estes

autores determinaram que atividade ~-glicosidásica digestiva em S.

frugiperda apresentava um Mr de 65.000 através de filtração em gel em

Superose 12, mas de 124.000 através de centrifugação em gradiente de

glicerol. Estes dados também sugeriam a possibilidade de associação entre

as ~-glicosidases com a formação de um dímero.

Comparando-se as condições da filtração em gel do trabalho de

Ferreira et aI. (1994b) e aquela feita neste trabalho (figura 1C), nota-se que a
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Figura 2 - SDS-PAGE das proteínas obtidas durante a sequência de

cromatografias para purificação das B-glicosidases digestivas de S.frugiperda.

Utilizou-se um gel de poliacrilamida 7,5% que foi posteriormente corado com

prata. Raia: 1 - sobrenadante do epitélio do intestino médio, 2 - material BgliS, 3

- materialBgliMQ,4 - material BgliA,5 - padrãode pesomolecular(Da). Foram

aplicadas cerca de 2,5 fl9 de proteína por raia.



diferença é a força iônica do tampão de eluição da coluna. Logo, supõe-se

que a força iônica poderia ter algum efeito na associação entre as ~-

glicosidases digestivas de S. frugiperda.

Afim de testarmos esta possibilidade foram realizadas duas filtrações

em gel em Superose 12 com diferentes tampões de eluição: tampão

trietanolamina 20 mM pH 7,5 e tampão trietanolamina 20 mM pH 7,5 + NaCI

1,0 M. Como pode ser visto na figura 3, a atividade ~-glicosidásica (substrato

NP~glu) é eluída em posições diferentes dependendo da presença ou não de

NaCI no tampão de eluição. Na presença de NaCI a atividade ~-glicosidásica

apresenta um Mr 66.000 enquanto que na ausência do sal tem-se um Mr de

120.000. Além disso, quando as frações ativas sobre NP~glu eluídas na

presença de NaCI (frações 28 a 32 - Mr 66.000) eram reunidas e reaplicadas

em Superose 12, porém agora eluída na ausência de NaCI, a atividade ~-

glicosidásica era recuperada com um Mr de 120.000.

o mesmo tipo de experimento foi realizado utilizando-se gradiente de

glicerol para determinar o peso molecular da ~-glicosidase na presença a

ausência de NaCI 1,0 M. Após a ultracentrifugação dos gradientes foi

determinada a atividade enzimática sobre NP~glu. Conforme pode ser visto

na figura 4, quando ao gradiente de glicerol foi adicionado NaCI 1,0 M

obteve-se um Mr de 74.000 :t 11.000. Já na ausência de NaCI observava-se

dois picos de atividade enzimática: um majoritário com Mr de 121.000 :t

19.000 e outro minoritário com Mr de 74.000. Neste caso, aparentemente

temos uma associação parcial das ~-glicosidases. A fração que sofreu

associação origina a atividade enzimática de Mr 121.000
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Figura 3 - Filtração em gel das J3-glicosidasesdigestivas de S. frugiperda na

coluna Superose 12. A coluna foi equilibrada e eluída em dois diferentes

tampões: trietanolamina 20 mM pH 7,5 e trietanolamina 20 mM pH 7,5 + NaCI

1,0 M.

(.) atividade sobre NPJ3glueluída com tampão sem NaCI. (O) atividade sobre

NPJ3glueluída com tampão contendo NaCI. (") o material ativo sobre NPJ3glu

eluído na presença de NaCI foi reaplicado na filtração em gel e então eluído

na ausência de NaCI.
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frugiperda em gradiente de densidade com glicerol. As soluções de glicerol

10% e 30% (p/v) foram preparadas em tampão trietanolamina 20 mM pH 7,5

contendo ou não NaCI1,O M.

(8) atividade sobre NPr39Iunas frações do gradiente contendo NaCI 1,0 M.

(+) atividade sobre NPr39Iunas frações do gradiente preparado sem NaCI.

Marcadores de peso molecular: C = catalase; H = hemoglobina.



enquanto que as enzimas que permaneceram dissociadas originaram a forma

de Mr 74.000.

Aliando estes dados àqueles obtidos no procedimento de purificação

das l3-glicosidases, podemos assumir que as formas de menor peso

molecular observadas em filtração em gel (66.000) (figura 3) e no gradiente

de densidade (74.000) (figura 4) correspondem as l3-glicosidases de Mr

47.000 e 50.000 observadas em SDS-PAGE (figura 2). Devido a pequena

diferença de peso molecular entre estas duas l3-glicosidases elas não são
. .

resolvidas na filtração em gelou no gradiente de densidade e acabam sendo

recuperadas em um único pico de atividade enzimática. Por outro lado, as

formas de alto peso molecular observadas na filtração em gel e no gradiente

de densidade (120.000) (figuras 3 e 4) correspondem à homodímeros elou

heterodímeros formados pelas l3-glicosidasesde Mr 47.000 e 50.000.

Uma vez que o procedimento de purificação desenvolvido não permitia

a separação dessa duas l3-glicosidases entre si, tornava-se impossível a

caracterização da especificidade dessas enzimas utilizando o material 1391iA.

Assim fez-se necessário o desenvolvimento de um novo procedimento de

purificação para as l3-glicosidasesque resolvesse as formas de Mr 47.000 e

50.000. Optou-se por utilizar a propriedade de associação entre as duas 13-

glicosidases em função da força iônica durante o novo procedimento.

O sobrenadante do homogeneizado do epitélio do intestino médio de

s. frugiperda foi aplicado em cromatografia de filtração em gel (Superose 12)

em baixa força iônica (trietanolamina 20 mM pH 7,5). Obteve-se apenas um
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pico de atividade l3-glicosidásica com recuperação de 8S% e enriquecimento

de 3,2x (tabela 2). As frações ativas sobre NP139lu(22 a 26 - figura SA) foram

reunidas formando o material 139liS1que foi em seguida aplicado em

cromatografia de filtração em gel com um tampão de alta força iônica

(trietanolamina 20 mM pH 7,S + NaCI 200 mM). Novamente a atividade 13-

glicosidásica foi eluída como um único pico com recuperação S7% e

enriquecimento de 11,8x (tabela 2). As frações ativas sobre NP139lu(26 a 28

- figura S8) foram reunidas formando o material I3gliS2,o qual foi aplicado na

coluna MonoO para cromatografia de troca iônica. A coluna de troca iônica foi

equilibrada inicialmente com um tampão trietanolamina 20 mM pH 7,S + NaCI

0,2 M e foi então eluída com um gradiente de NaCI 0,3 M a O,SM. Nesta

troca iônica a presença de NaCI 0,2 M no tampão de aplicação deve garantir

que as l3-glicosidases permaneçam dissociadas e interajam separadamente

com a matriz da coluna. Foram obtidos dois picos de athÔdadesobre NP139lu

(figura SC) que foram reunidos separadamente e denominados 139li01 (

frações 20 a 22) e 139li02(frações 28 a 33). Para o material13gli01 obteve-se

uma recuperação de 19% e enriquecimento de 98,7x, enquanto que o

material 139li02apresentou uma recuperação de 36% e enriquecimento de

308x.

Os materiais 139liO1 e 139li02foram então separadamente aplicados

. em uma coluna Alquilsuperose para cromatografia hidrofóbica. A coluna foi

eluída com um gradiente decrescente de NH4(S04)2 partindo de 2,0 M até

0,4 M. Para ambos os materiais foi eluído apenas um pico majoritário de

atividade sobre NP139lu(figuras SDe SE). As frações ativas sobre NP139lu
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* Calculada em relação ao sobrenadante inicial
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Tabela 2 -Recuperações e enriquecimento obtidos na purificação das J3-

giicosidases digestiva de Spodoptera frugiperda

Atividade Recuperação * Enriquecimento
Fração específica. (%) (x)

(mU/mg)
Sobrenadante

inicial 14,6 100 1
Superose, 12

(baixa força iônica) 47,4 85 3,2
Superose 12

(alta força iônica) 172 57 11,8
Mono Q

-glicosidase de

Mr47.000 1.441 19 98,7

-glicosidase de

Mr50.000 4.500 36 308

Alquilsuperose

-glicosidase de

Mr47.000 1.041 12 71

-glicosidase de

Mr50.000 5.770 30 395
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Figura 5 - Sequênciade cromatografiaspara a purificaçãodas p-glicosidasesdigestivade S. frugiperda.A - Filtraçãoem
gel em coluna Superose 12 HR 10/30 equilibrada e eluida com tampão trietanolamina 20 mM pH 7,5. Foi aplicado o
sobrenadante do epitélio do intestino médio de S. frugiperda. As frações 21 a 26 foram reunidas e denominadas material
pgliS1. B - Filtração em gel do material pgliS1 em coluna Superose 12 HR 10/30 equilibrada e eluida com tampão
trietanolamina 20 mM pH 7,5 + NaCI 1,0 M. As frações 26 a 30 foram reunidas e d~nominadas material pgliS2. C-
Cromatografia de troca iônica do material pgliS2 em coluna MonoQ HR 5/5 equilibrada com um tampão trietanolamina 20
mM pH 7,5 + NaCI 200 mM. A coluna foi lavada com 5 ml deste tampão e eluida com um gradiente de 0,3 a 0,5 M de
NaCI. As frações 21 a 24 foram reunidas e denominadas material pgliQ1, enquanto que as frações 31 a 35 foram
reunidas e denominadas material pgliQ2. D - Cromatografia hidrofóbica do material pgliQ1 em coluna Alquilsuperose HR
5/5 equilibrada com um tampão fosfato 50 mM pH 7,0 + sulfato de amônio 2,0 M. A coluna foi lavada com 5 ml deste
tampão e eluida com um gradiente linear de 2,0 a O M de sulfato de amônio. As frações 33 a 37 foram reunidas e
denominadas material pgliA1. E - Cromatografia hidrofóbica do material pgliQ2 em coluna Alquilsuperose HR 5/5
realizada como em D. As frações 18 a 23 foram reunidas e denominadas material pgliA2.
Todas as cromatografias foram realizadas com um fluxo de 0,5 ml/min e foram coletadas frações de 0,4 ml. Em todas as
frações obtidas foi determinada a atividade enzimática sobre NPpglu.



derivadas do material ~gliQ1 ( frações 32 a 36) foram reunidas e

denominadas ~gliA1 (figura 50) enquanto que aquelas derivadas do material

~gliQ2 (frações 18 a 23) foram chamadas ~gliA2 (figura SE). As recuperações

foram de 12% para o material ~gliA1 e 30% para o ~gliA2. Os materiais

~gliA1 e ~gliA2 apresentaram enriquecimentos de 71x e 395x,

respectivament~.

Amostras dos materiais ~gliS1, ~gliS2, ~gliQ1, ~gliQ2, ~gliA1 e ~gliA2

contendo cerca de 4 Jlg de proteína foram submetidas à SOS-PAGE afim de

verificar a composição proteica dos materias correspondentes à atividade ~-

glicosidásica obtidas em cada passo da purificação. Conforme pode ser visto

na figura 6 o material ~gliA1 apresenta um único polipeptídeo correspondente

a ~-glicosidase de Mr 47.000. O material ~gliA2 também apresenta apenas

um único polipeptídeo que corresponde a ~-glicosidase de Mr 50.000.

Sabendo que os materiais ~gliA1 e ~gliA2 são respectivamente as ~-

glicosidases de Mr 47.000 e de Mr 50.000 purificadas, estes materiais

passaram a ser usados nos experimentos subsequentes para caracterização

das ~-glicosidases digestivas de S. frugiperda.

3.2- Caracterização das p-glicosidases de S. frugiperda

3.2.1 - Propriedades da p-glicosidase de Mr 47.000

A caracterização da ~-glicosidase de Mr 47.000 (~gli47) iniciou-se com

a determinação dos parâmetros cinéticos Km e Kcat para a hidrólise de

alguns substratos. Inicialmente foram utilizados NP~glu, NP~gal, octil~glu e

celobiose. Estes glicosídeos são representativos de 3 grupos de substratos
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- 97.400
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H 81 82 Q1 Q2 A1 A2

Figura 6 - SDS-PAGE dos materiais obtidos na sequência de purificação das 13-

glicosidases de S. frugiperda.H= sobrenadante do homogeneizadodo epitélio

do intestino médio, S1 =material com atividade l3-glicosidásica (l3gIiS1)obtido

após filtração em gel ( Superose 12) com baixa força iônica, S2 = material com

atividade l3-glicosidásica (l3gliS2)obtido após filtração em gel (Superose 12) com

alta força iônica, Q1 e Q2 = materiais com atividade l3-glicosidásica (l3gliQ1e

I3gIiQ2,respectivamente) obtidos após troca iônica na coluna MonoQ, A1 e A2 =
materiais com atividade l3-glicosidásica( I3gliA1e I3gliA2, respectivamente)

obtidos após cromatografia hidrofóbica em Alquilsuperose. Foram aplicadas

cerca de 4 /-1gde proteína por raia e o gel 7,5% em acrilamida foi corado com

nitrato de prata.
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frequentemente pelas p-glicosidases insetos:dehidrolisados

arilpglicosídeos, alquilpglicosídeos e oligossacarídeos. A inspeção inicial

revelou que octilpglu não é hidrolisado pela pgli47 enquanto que NPpglu,

NPpgal e celobiose são hidrolisados com Km = 0,39 mM, 2,4 mM e 1,3 mM,

respectivamente (tabela 3). De posse destas informações foram organizados

experimentos d,e competição entre substratos afim de determinar se todos

estes substratos eram hidrolisados no mesmo sítio ativo. A tabela 4

apresenta um resumo dos resultados destes experimentos.

Observando a tabela 4 nota-se que celobiose não inibe a hidrólise de

NPpgal, ou seja, estes dois substratos não competem pelo mesmo sítio ativo.

Este resultado mostra que devem existir dois sítios ativos distintos na pg1i47,

um responsável pela clivagem de celobiose e outro pela clivagem de Nppgal.

Já a celobiose inibe de forma competitiva linear simples a hidrólise de NPpglu

(figura 7) com um Ki igual ao seu Km (tabelas 3 e 4). Esse resultado mostra

que o sítio ativo que hidrolisa celobiose também cliva NPpglu. Nppgal é um

inibidor competitivo linear simples da hidrólise de NPpglu (figura 8), porém

com um Ki (12 mM) maior que seu Km (2,4 mM). Isto sugere que Nppgalliga-

se ao sítio que hidrolisa NPpglu e celobiose, porém com menor afinidade do

que liga-se ao sítio em que é hidrolisado. Finalmente, determinou-se que

NPpglu é um inibidor competitivo linear simples da hidrólise de Nppgal (figura

9), porém com um Ki (1,0 mM) cerca de três vezes maior do que o seu Km

(0,39 mM). Este resultado indica que a ligação de NPpglu no sítio onde é
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Tabela 3 - Parâmetros cinéticos para a hidrólise de diferentes

substratos pela [3-glicosidase digestiva de Mr47.000 de S. frugiperda.

Km Kcat

(S-1)

KcatlKm

(s-1.mM-1)

KcatlKm
relativoSubstrato

(mM)

florizina

pentilJ39lu

octilJ3glu

decilJ3glu

lactose

laminaribiose

50 :t 10 0,44 :t 0,06 0,008 :t 0,002 0,6

CMC

laminarina

A área hachurada em cinza escuro refere-se ao sítio arilJ3glicosidasee a área
hachurada em cinza claro ao sítio celobiase.
Os parâmetros cinéticos foram calculados com auxílio do programa Enzfitter
a partir dos dados de velocidade de hidrólise de 10 concentrações de
substrato pela J3-glicosidasede Mr47.000
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Tabela 4 - Competição entre substratos da B-glicosidase digestiva de Mr

47.000 de Spodoptera frugiperda

Substrato Inibidor Ki (mM)

Os dados foram obtidos a partir da incubação da p-glicosidase de Mr 47.000

com 5 diferentes concentrações de substrato na presença de 5 diferentes

concentrações de substrato inibidor. Os substratos e substratos inibidores

foram preparados em tampão citrato fosfato 50 mM pH 6,0 e os ensaio foram

realizados neste mesmo tampão. Os valores de Ki foram determinados

(média e desvio da média) com uso do software Enzfitter.

N.!. = Não inibe
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NPpgal celobiose N.!.

NPpglu Nppgal 12:t2
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Figura 7 - Competição entre substratos da J3-glicosidasede Mr 47.000 de S.

frugiperda. Inibição da hidrólise de NPJ3glupor celobiose. A - Os plotes de

Lineweaver-Burk foram feitos para diferentes concentrações de substrato

(NPJ3glu) na presença de diferentes concentrações de substrato-inibidor

(celobiose). B - replote das indinações do plote de Lineweaver-Burk versus as

concentrações de substrato-inibidor

r r

60 ,- 16
ID

o 12 L lii1

ti IIU
CJo
lU 8.E

- 40
u
s:::: 4

:J
E

I -
O-

> O 1 2-.....
20 r- -

[celobiose] (mM)



A
80

60
I]

B

~15~

~ 10
:É 5 'u
.= O

02468

[NPBgal] (mM)

s-
É. 40
>-....

20

o
O 2 4 6

1/[NPBglu] (mM)

8 10

Figura 8 - Competição entre substratos da ~-glicosidase de Mr 47.000 de S.

frugiperda. Inibição da hidrólise de NP~glu por NP~gal. A - Os plotes de

Lineweaver-Burk foram feitos para diferentes concentrações de substrato

(NP~glu) para cada concentração de substrato-inibidor (NP~gal). B - replote das

indinaçães dos plotes de Lineweaver-Burk versus as concentrações de

substrato-inibidor.
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Figura 9 - Competiçãoentre substratos da j3-glicosidasede Mr 47.000 de S.

frugiperda. Inibição da hidrólise de NPj3gal por NPj3glu. A - Os plotes de

Lineweaver-Burk foram feitos para diferentes concentrações de substrato

(NPj3gal)para cada concentração de substrato-inibidor (NPj3glu). B - Replote das

inclinações do plote de Lineweaver-Burk versus as concentrações do substrato-

inibldor.
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hidrolisado NP~gal não é tão favorável quanto a ligação de NP~glu no sítio

de hidrólise de celobiose. Esses dados aliados ao fato de retas serem obtidas

nos plotes de Lineweaver-Burk sugerem que NP~glu é hidrolisado

exclusivamente ou preferencialmente no sítio ativo que cliva celobiose.

Em resumo, baseando-se nos 3 tipos de substratos hidrolisados pela

~gli47 pode-se assumir que esta enzima apresenta dois sítios ativos. O

primeiro deles hidrolisa celobiose (sítio celobiase) e o segundo NP~gal (aril ~

-glicosidase), enquanto que NP~glu deve ser preferencialmente hidrolisado

no "sítio celobiase" e em menor extensão no "sítio aril~glicosidase". O fato do

substrato NP~glu ser hidrolisado em dois sítios ativos levanta duas questões:

A determinação da extensão da hidrólise em cada sítio ativo e a

determinação dos parâmetros cinéticos (Km e Kcat) da hidrólise nesses

sítios.

Estas questões começaram a ser respondidas quando determinou-se

que o modificador irreversível de carboxilas EDC 6 mM causava em pH 6,0

inativação do sítio celobiase enquanto que o sítio aril~glicosidase permanecia

intacto e ativo (figura 10). Quando a modificação era realizada na ausência de

qualquer protetor a atividade sobre celobiose era gradativamente perdida,

enquanto a atividade sobre NP~gal permanecia constante. Realizando-se a

modificação na presença de NP~gal 25 mM a atividade de hidrólise de

celobiose era perdida, porém quando a modificação era realizada na presença

de celobiose 14 mM a atividade celobiásica permanecia inalterada (figura 10A).

A ausência de proteção do sítio ativo celobiase pelo NP~gal confirma a baixa

afinidade deste sítio por esse galactosídeo (tabela 4).
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Figura 10 - Perfil de inativação da subunidade de Mr 47.000 na presença de

carbodiimida (EDC) em função do tempo. (A) A subunidade de Mr 47.000 foi

incubada na presença de EDC 6 mM em tampão temed 100 mM pH 6,0 e a atividade

remanescente sobre celobiose 13 mM determinada em diferentes tempos. (O)

inativação realizada na presença de NPJ3gal; (.) inativação realizada na ausência de

qualquer protetor; (A) inativação realizada na presença de celobiose 14 mM. (B) A

subunidade de Mr 47.000 foi incubada nas mesmas condições anteriores, mas a

atividade remanescente foi determinada sobre NPJ3gal 25 m M. (.) inativação

realizada na presença de celobiose (O) inativação realizada na ausência de qualquer

protetor (C) inativação da J3-glicosidase de Mr 47.000 em tampão temed 100 mM pH

5,2. Atividade remanescente foi determinada sobre NPJ3gal 25 mM.
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Utilizando-se a ~gli47 modificada por EDC 6 mM até a inativação total do

sítio celobiase foram determinados o Km e Kcat (1,2 mM e 0,11 S-1,

respectivamente) da hidrólise de NP~glu, os quais neste caso, correspondem

somente ao sítio aril~glicosidase. Tomando-se os valores de velocidade de

hidrólise de NP~glu para a enzima não modificada por EDC (combinação da

atividade nos sítios celobiase + aril~glicosidase) e subtraindo-se aqueles

determinados para a enzima modificada pode~se calcular os parâmetros

cinéticos para o sítio celobiase (Km = 0,32 mM e Kcat = 0,39 S-1)(tabela 3).

De posse dos parâmetros cinéticos da hidrólise de NP~glu pelos dois

sítios ativos da ~gli47 pode-se calcular a porcentagem de hidrólise deste

substrato em cada um dos sítios ativos. Na faixa de concentração de NP~glu

utilizada (0,03 mM a 7,5 mM) que corresponde a 0,1 a 20 Km em relação ao

sítio celobiase e 0,02 a 6 Km em relação ao sítio aril~glicosidase a

porcentagem de hidrólise de NP~glu no sítio celobiase varia de 93 a 80% da

atividade total, ou seja, conforme anteriormente já suposto NP~glu é

preferencialmente hidrolisado no sítio celobiase.

Dando continuidade a caracterização do sítio ativo celobiase foram

determinados o Km e Kcat para a hidrólise de uma série de oligocelodextrinas

(tabela 3). Como visto na figura 11, os parâmetros cinéticos dependem do grau

de polimerização do substrato: o Kcat é diretamente proporcional ao grau de

polimerização enquanto que o Kcat/Km é aproximadamente constante. O Km

permanece praticamente inalterado entre celobiose e celotetraose, porém

aumenta significantemente na passagem para celopentaose. Estes mesmos

parâmetros foram utilizados para o cálculo da energia de ligação de glicose em

cada um dos subsítios desse sítio ativo (figura 12).
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Figura 11 - Parâmetros cinéticos para a hidrólise de oligocelodextrinas pela

(3-glicosidasede Mr 47.000 de S. frugiperda. Os dados foram obtidos através

da incubação da enzima purificada com 8 diferentes concentrações de

oligocelodextrinas preparadas em tampão citrato fosfato 50 mM pH 6,0. Os

parâmetros cinéticos (A - KcatlKm, B - Km e C - Kcat) foram determinados

com uso do software Enzfitter.
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Figura 12 - Energia de ligação (J/mol) de uma glicose em cada um dos

subs ítios da região de posicionamento do aglicone do sítio ativo celobiase da

l3-glicosidase de Mr 47.000 de S. frugiperda.



Um conjunto interessante de substratos que são hidrolisados pela 139li47

é a gentiobiose (glicose 131-6glicose), amigdalina (glicose 131-6glicose 131-

mandelonitrila) e a prunasina. Baseando-se no fato de que gentiobiose e

amigdalina apresentam uma glicose na porção aglicone que interaje com o

subsítio +1, assumiu-se que estes substratos seriam hidrolisados no sítio ativo

celobiase. Além disso, foi determinado experimentalmente que amigdalina 4,5

mM (15 Km) não inibe a hidrólise de NPl3gal2,5 mM (1 Km), ou seja, estes dois

substratos não competem pelo mesmo sítio ativo. Entre estes glucosídeos

vegetais, a prunasina apresenta um Km muito elevado (> 50 mM) e não foi

possível determinar-se com precisão os seus parâmetros cinéticos (tabela 3).

Outros glucosídeos como florizina e laminaribiose não são hidrolisados

pela 1391i47.Lactose é hidrolisada apresentando um Km de 50 mM e Kcat de

0,44 S-1,porém não é possível precisar em qual dos sítios ativos ocorre a

hidrólise. Finalmente representantes do grupo dos alquil139licosídeos (pentiI139Iu,

octil139lue decil139lu)e polissacarídeos como CMC e laminarina não foram

hidrolisados pela 1391i47.

Além da caracterização dos sítios ativos da 1391i47,esta enzima também

foi submetida a um microsequenciamentodos aminoácidos de sua extremidade

N-terminal. Foi obtida a seguinte sequência de aminoácidos:

1 YTKFPNGFTFGVATASHOIEGAWNxxK 27

A presença do polipeptídeo alEGA próximo da extremidade N-terminalé

constante ao longo de toda a família 1 das glicosil hidrolases (Rojas et aI.,

1995), o que permite classificar a 1391i47dentro desta família.
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3.2.2 - Propriedades da j3-glicosidase de Mr50.000

A caracterização da j3-glicosidase de Mr 50.000 (j3gli50)iniciou-se com a

determinação dos parâmetros cinéticos Km e Kcat para a hidrólise de alguns

substratos: NPj3glu, NPj3gal, octilj3glue celobiose (tabela 5). Conforme já

comentado, estes glicosídeos são representantes de 3 grupos de substratos

frequentemente hidrolisados pelas j3-glicosidases de insetos: arilj3glicosídeos,

alquilj3glicosídeose oligossacarídeos. A inspeção inicialrevelou que todos eles

são hidrolisados pela j3gli50.Assim, antes de aprofundar a caracterização do

sítio ativo da j3gli50tornou-se necessário determinar o número de sítios ativos

existentes nesta enzima. Para tal foram feitos experimentos de competição

entre os substratos e inibiçãopor glucono Õlactona.

Como visto na tabela 6, celobiose é um inibidor competitivo linear

simples da hidrólise de NPj3glu(figura 13), sendo que o Kipara celobiose (2,8

mM) é igual a seu Km (2,7 mM). Realizando o experimento na combinação

inversa foi observado que NPj3glué um inibidorcompetitivo linear simples da

hidrólise de celobiose (figura 14), sendo que o Kipara NPj3glu(0,4 mM)é igual

ao seu Km (0,47 mM). Este resultado indica que NPj3glue celobiose são

hidrolisados e competem pelo mesmo sítio ativo.

A hidrólise de NPj3glu também foi inibida por NPj3gal (figura 15) e

octilj3glu(figura 16). Em ambos os casos foi obtido um padrão competitivo linear

simples e os Kis eram semelhantes aos Kms (tabelas 5 e 6). Estes resultados

mostram que NPj3glu, NPj3gal e octilj3glusão hidrolisados no mesmo sítio ativo.
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Os parâmetros cinéticos foram calculados utilizando-se o programa Enzfitter

a partir de dados da velocidade de hidrólise de 10 diferentes concentrações

de substrato pela p-glicosidase de Mr 50.000 purificada
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Tabela 5 - Parâmetros cinéticos para a hidrólise de diversos substratos

pela r3-glicosidasedigestiva de Mr 50.000 de S. frugiperda.

Km Kcat KcatlKm KcatlKm
Substrato

(mM) (S-1) (s-1.mM-1) relativo

MUpglu 2,3 :t 0,1 1,73 :t 0,09 0,75 :t 0,06 27

NPpglu 0,47 :t 0,01 0,56 :t 0,01 1,2 :t 0,03 43

NPpgal 2,1 :t 0,2 0,17:t 0,01 0,08 :t 0,006 3

NPpxyl 0,52 :t 0,04 0,0140 :t 0,0001 0,028:t 0,002 1

Nppman --- --- --- ---

NPpfuc 0,8 :t 0,1 2,4 :t 0,5 2,8 :t0,9 100

pentilpglu --- --- --- ---

octilpglu 4:t1 0,060 :t 0,006 0,015 :t 0,005 0,5

decilpglu 0,4 :t 0,1 0,0064 :t 0,0002 0,016:t 0,004 0,6

celobiose 2,7 :t 0,6 0,5 :t 0,05 0,18 :t 0,05 6,4

lamiranibiose

gentiobiose 0,74 :t 0,09 0,61 :t 0,02 0,8 :t 0,1 28,5

amigdalina 0,6 :t 0,1 0,32 :t 0,02 0,5 :t 0,1 18

florizina

CMC

laminarina



Tabela 6 - Inibição da j3-glicosidase de Mr 50.000 de Spodoptera

frugiperda

Os dados foram obtidos a partir da incubação da p-glicosidase de Mr 50.000

com 5 diferentes concentrações de substrato na presença de 5 diferentes

concentrações de inibidor. Os substratos e inibidores foram preparados em

tampão citrato fosfato 50 mM pH 6,0 e os ensaios foram realizados neste

mesmo tampão. Os valores de Ki foram determinados (médio e desvio da

média) com uso do software Enzfitter .
N.!. = Não inibe
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Ki
Substrato Inibidor (mM)

Nppgal glucono Õlactona 0,03 :t 0,01

NPpglu gluconoÕlactona 0,024 :t 0,006

octilpglu glucono Õlactona 0,020 :t 0,001

NPpglu NPpgal 1,2:t 0,4

NPpglu celobiose 2,8 :t 0,2

celobiose NPpglu 0,4 :t0,2

NPpglu octilpglu 2,0 :t 0,6

MUpglu pentilpglu 18:t2

MUpglu hexilpglu 9,8 :t 0,5

MUpglu heptilpglu 5,9 :t 0,3

MUpglu octilpglu 4,0 :t0,3

MUpglu nonilpglu 1,69 :t 0,03

MUpglu decilpglu 1,40:t 0,01

MUpglu celotriose 0,85:t0,02

MUpglu celotetraose 0,29:t0,04

MUpglu celopentose 0,56:t0,02
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Figura 13 - Competição entre substratos da j3-glicosidase de Mr 50.000 de S.

frugiperda. Inibição da hidrólise de celobiose por NPj3glu. A - Os plotes de

Lineweaver-Burk foram feitos para diferentes concentrações de substrato

(celobiose) para cada concentração de substrato-inibidor (NPj3glu). B - replote

das inclinações do plote de Lineweaver-Burk versus as concentrações de

substrato-inibidor.
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Figura 14 - Competição de substratos da j3-glicosidasede Mr50.000 de S. frugiperda.

Ini.,ição da hidrólise de NPj3glupor celobiose. A - Os plotes de Lineweaver-Burk foram

feitos para diferentes concentrações de substrato para cada concentração de substrato

inibidor. B - Replote das inclinações dos plotes de Lineweaver-Burk versus a

concentração do substrato-inibidor.
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Figura 15 - Competição entre substratos da ~-glicosidase de Mr 50.000 de S.

frugiperda. Inibição da hidrólise de NP~glu por NP~gal. A - Os plotes de

Lineweaver-Burk foram feitos para diferentes concentrações de substrato

(NP~glu) para cada concentração de substrato inibidor (NP~gal). B - replote das

inclinações do piote de Lineweaver-Burk versus as concentrações de substrato

inibidor.
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Figura 16 - Competição entre substratos da ~-glicosidase de Mr 50.000 de S.

frugiperda. A - Os plotes de Lineweaver-Burk foram feitos para diferentes

concentrações de substrato (NP~glu) para cada concentração de substrato

inibidor (ocl:il~glu). B - replote das inclinações do plote de Lineweaver-Burk

versus a concentração do substrato inibidor.



Por fim foi realizado um experimento onde um mesmo composto:

glucono Õ lactona foi usado como inibidor frente 3 diferentes substratos:

Nppgal, NPpglu e octilpglu (figuras 17, 18 e 19, respectivamente). Em todos os

casos glucono Õ lactona comportou-se como um inibidor competitivo linear

simples e o Ki ,determinado era muito semelhante (30 ~M, 24 ~M e 20 ~M)

independentemente do substrato usado (tabela 6). Isto significa que o inibidor

está ligando-se sempre ao mesmo sítio ativo e portanto todos os substratos

usados são hidrolisados neste mesmo sítio ativo.Logo podemos assumir que a

pgli50 apresenta um único sítio ativo onde são hidrolisados os arilpglicosídeos

NPpgal e NPpglu, o alquilpglucosídeo octilpglu e o dissacarídeo celobiose.

A caracterização do sítio ativo da pgli50 prosseguiu com a determinação

do Km e do Kcat para um série de substratos (tabela 5). Foram empregados

arilpglicosídeos (NPpxil, NPPman e NPPfuc), alquilpglucosídeos (pentilpglu,

octilpglu e decilpglu), dissacarídeos (Iaminaribiose e gentiobiose), glicosídeos

vegetais (amigdalina e fIorizina) e por fim polissacarídeos (CMC e laminarina).

Um outro substrato hidrolisado pela pgli50 são glucocerebrosídeos, porém não

foi possível determinar os parâmetros cinéticos para a hidrólise destes

compostos. A série de arilpglicosídeos foi utilizada para caracterização do

subsítio -1 onde posiciona-se o glicone do substrato.

Dentro da série de arilpglicosídeos a diferença entre os substratos está

restrita ao glicone. Como os diferentes glicosídeos que ocupam esta posição

diferem muitas vezes apenas na orientação espacial de uma hidroxila (ver

esquema na próxima página), torna-se possível investigar a influência da

alteração espacial deste grupo na interação entre enzima e substrato.
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~-D-Glucose ~-D-Manose ~-D-Galactose

Esquema apresentando a estrutura dos monossacarídeos correspondentes aos

glicones dos aril J3glicosídeos utilizados para caracterização do subsrtio -1 do

sítio ativo da f3gli50 de S. frugiperda. Deve-se atentar ao fato de que a f3-D-

manose difere da J3-D-glicose apenas na orientação da hidroxila do carbono 2

enquanto que a f3-D-galactose difere da f3-D-glicose quanto a orientação da

hidroxila do carbono 4. Também foi utilizada a f3-D-fucose, cuja estrutura é igual

à da f3-D-galactose, com exceção da hidroxila ligada ao carbono 6 que não

ocorre na f3-D-fucose. Assim a f3-D-fucose pode ser também chamada de 6 -

deosoxi - f3-D-galactose. Outro monossacarídeo usado foi a f3-D-xilose. Este

monossacarrdeo apresenta estrutura semelhante a da f3-D-glicose, com exceção

do grupo hidroximetil ligado ao carbono 5 que não ocorre na f3-D-xilose.
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Figura 17 - Inibiçãoda p-glicosidasede Mr50.000 de S. frugiperda.Inibição

da hidrólise de Nppgal por glucono o lactona. A - Os plotes de Lineweaver-

Burk foram feitos para diferentes concentrações de substrato para cada

concentração de inibidor. B - replote das inclinações do plote de

Lineweaver-Burk versus as concentrações de inibidor
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Figura 18 - Inibição da j3-glicosidase de Mr 50.000 de S. frugiperda. Inibição da

hidrólise de NPj3glu por glucono Õ lactona. A - Os plotes de Lineweaver-Burk

foram feitos para diferentes concentrações de substrato para cada concentração

de inibidor. B - Replote das inclinações dos plotes de Lineweaver-Burk versus a

concentração de inibidor.
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Figura 19 - Inibiçãoda j3-glicosidasede Mr50.000 de S. frugiperda.Inibição

da hidrólise de octilj3glupor glucono õ lactona. A - Os plotes de Lineweaver-

Burk foram feitos para diferentes concentrações de substrato para cada

concentração de inibidor. B - replote das inclinações do plote de Lineweaver-

Burk versus as concentrações de inibidor
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Também afim de caracterizar o sítio ativo da ~gli50 foram determinados

os Kis para uma série de alquilf3glucosídeosde 5 a 10 carbonos no aglicone e

para uma série de oligocelodextrinas de grau de polimerização de 2 a 5 (tabela

6). As séries de alquilf3glucosídeos e oligocelodextrinas foram empregadas para

a caracterização da região de posicionamento do aglicone, pois dentro de uma

mesma série a diferença entre cada glicosídeo é respectivamente apenas o

número de carbonos ou de glicoses que compõe o aglicone. Logo a

comparação entre os componentes de cada série destaca apenas a influência

do alteração do aglicone na interação enzima e inibidor. Optou-se pela

utilização dos alquilf3glucosídeose oligocelodextrinas como inibidores, pois sua

velocidade de hidrólise é baixa e assim inviabiliza sua utilização como

substratos o que demandaria tempo de ensaios muito longos e grandes gastos

de enzima purificada. Utilizando-os como inibidores estes problemas são

contornados e pode ser utilizado o substrato MUf3gluque é hidrolisado com alta

eficiência (tabela 5) e permite a detecção de um dos produtos da sua hidrólise

(metilumbeliferona) por fluorescência, o que garante uma alta sensibilidade ao

ensaio de ativiadade enzimática.

3.2.2.1 - Caracterização da região de posicionamento do aglicone do sítio

ativo da [3-glicosidase de Mr 50.000

Foi observado que todos os alquilf3glucosídeos e oligocelodextrinas

utilizados comportam-se como inibidores competitivos lineares simples da

hidrólise de MUf3glu,indicando que todos estes glicosídeos são hidrolisados no

mesmo sítio ativo e sua ligação é mutuamenteexclusiva.

Observando agora exclusivamente os resultados obtidos para os

alquilf3glucosídeos,nota-se que o Ki diminui exponencialmente a medida que o
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número de carbonos do aglicone aumenta linearmente (figura 20). Este

experimento pode ser aprofundado calculando-se a contribuição em termos de

energia livre para ligação do alquil139lucosídeoà enzima dada pela ligação de

cada carbono do aglicone do glicosídeo (~~GO/CH2 do aglicone). Desta forma,

os Kis foram transformados em Kas (Ka = 1/Ki) e a variação de energia livre da

ligação enzima - inibidor calculada através da equação ~Go = -RTlnKa (R =

8,3145 e T = 303 K). Conforme pode ser visto na figura 21, o número de

carbonos do aglicone é diretamente proporcional ao ~Go da associação

enzima-alquiI139Iucosídeo,sendo que a adição de cada grupo CH2 ao aglicone

contribui favoravelmente para esta associação com em média 1,3 KJ/mol.

Os componentes do ~Go da associação enzima-alquill39lucosídeoforam

mais detalhadamente analisados utilizando-se octil139lu.Assim o Ka para

associação 139li50 - octil139lufoi determinado em diferentes temperaturas e

utilizando-se a equação InKa = (-~Ho/R.11T) + LlSo/R obteve-se um ~Ho =

- 46,4 KJ/mol e um ~So = -107 J/mol.K (figura 22A). O mesmo experimento foi

repetido empregando-se como inibidor o tioglicosídeo octill3tioglu. Os valores de

~Ho e ~So foram essencialmente os mesmos (~Ho = - 40,5 KJ/mol e ~So =

- 80,8 J/moI.K) (figura 228).

Utilizando-se da determinação do efeito do número de carbonos do

aglicone no ~Go da associação enzima-alquilI39Iu,a 139li50foi comparada à

duas l3-glicosidases de mamíferos para as quais este experimento já foi

realizado (Gopalan et aI., 1989). Estas enzimas são a l3-glicosidasecitossólica

e a l3-glicosidaselisossomal ou glucocerebrosidase que são encontradas em

mamíferos como coelho, porco, homem e rato. Conforme pode ser visto na
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Figura 20 - Constantes de dissociação (Ki) entre a f3-glicosidase de Mr

50.000 e alquilf3glucosídeosde diferente número de carbonos no aglicone. Os

Kis foram determinados em experimentos de competição entre MUf3glu (5

diferentes concentrações) e os alquilf3glucosídeos (5 diferentes

concentrações). Todos os alquilf3glucosídeos comportaram-se como

inibidores competitivos lineares simples.
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Figura 21 - Variação de energia livre (,1Go)da associação da /3-

glicosidase de Mr 50.000 e alquil/3glucosídeos em função do

número de carbonos do aglicone destes compostos. Os ,1Goforam

calculados a partir das constantes de associação (Ka) entre a

enzima e os diferentes alquil/3glucosídeos,onde Ka = 1/Ki.
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Figura 22 - Plote do logarítimo do Ka (constante de associação) em função

da temperatura (T = Kelvin). As constantes de associação (1/Ki) entre a f3-

glicosidase de Mr 50.000 e octilf3glucosídeo (A) ou octilf3tioglucosídeo (B)

foram obtidas através de experimentos de inibição da hidrólise de MUf3glu

efetuados em diversas temperaturas (20°C a 34°C). Os dois

alquilf3glicosídeos comportaram-se como inibidores competitivos lineares

simples em todas as temperaturas.
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figura 23, a p-glicosidase lisossomal e a pgli50 apresentam retas com

inclinações semelhantes (MGo/CH2 adicionado ao aglicone). Para a enzima de

S.frugiperda esse valor é de -1,3 KJ/mol, enquanto que para a p-glicosidase

lisossomal temos -1,9 KJ/mol. Já a p-glicosidase citossólica é diferente de

ambas e apresenta uma variação no I1Go de -3,0 KJ/mol por CH2adicionado ao

aglicone do alquilPglucosídeo.

Utilizando-se deste mesmo parâmetro (I1GO/CH2do aglicone) o processo

de passagem do inibidor do meio aquoso para o sítio ativo da enzima foi

comparado a partição de alquilpglucosídeos entre água e octanol. Em termos

energéticos os dois processos se mostraram muito semelhantes.A partição dos

alquilpglucosídeos entre água e octanol torna-se mais favorável a medida que

aumenta o número de carbonos do aglicone do alquilpglu, sendo que obtem-se

um MGo de -1,4 KJ/mol por CH2 adicionado ao aglicone. No caso da pgli50

este valor era de -1,3 KJ/mol por CH2 adicionado ao aglicone.

Da mesma forma como foram calculados os I1Go para cada

alquilpglucosídeo, obteve-se também os I1Go para cada oligocelodextrina.

Assim, supondo que cada subsítio da região de posicionamentodo aglicone no

sítio ativo tenha dimensões semelhantes à uma molécula de glicose pode-se

calcular a contribuição de energia livre para a ligação da oligocelodextrina ao

sítio ativo dada pela ligação de cada glicose ao seu respectivo subsítio. Para

isto basta tomar o I1Go para pares de oligocelodextrinas de grau de

polimerização igual a "n" e "n+1". O I1Goda ligação de glicose ao subsítio -1

pode ser calculado a partir do intercepto equação da reta da figura 21. O MGo

para ligação de glicose ao subsítio +1 é calculado substraindo-sedo I1Gode
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Figura23 - Variaçãode energia livre (L\Go) de associaçãoentre

três diferentes f3-glicosidasese alquilf3glucosídeosem função do

número de carbonos do aglicone destes compostos. {. )13-

glicosidase de Mr 50.000 de S. frugiperda, {D)f3-glucosidase

lisossomal de mamífero (. )f3-glicosidasecitossólica de mamífero.

Os dados para as f3-glicosidases de citossólica e lisossomal

foram obtidos no trabalho de Gopalan et aI. (1989)



celobiose o valor de ~Go do subsítio -1 (figura 24). Procedimento semelhante

pode ser feito tomando pares de alquilr39lucosídeoscom números de carbono

no aglicone igual a "n" e "n+1". Desta forma é calculada a contribuição em

energia livre para a ligação do alquilr39lucosídeoao sítio ativo dada por cada

um dos carbonos do aglicone. Tomando-se modelos atômicos de

alquilr39lucosídeose oligocelodextrinas é possível determinar quais carbonos

do aglicone de um alquilr39lucosídeoocupam cada subsítio de ligação de

glicose do sítio ativo da r39Ii50.Portanto, é possível calcular a variação de

energia livre da ligação entre cada subsítio da r391i50e os grupos CH2 do

aglicone que o ocupam (figura 24). Assim, a partir da figura 24 podemos

comparar as variações de energia livre da ligação de grupos alquil e glicose em

cada subsítio da r39Ii50.

3.2.2.2 - Caracterização do subsítio -1 do sítio ativo da p-glicosidase de

Mr50.000

Dentro da série de arilr3glicosídeos usada na caracterização do subsítio -

1 observa-se que NPr3mannão foi hidrolisado pela r391i50(tabela 5). Para os

demais substratos que são hidrolisados optou-se pela utilização da teoria de

estabilização do estado de transição (Fersht, 1985) para análise do efeito da

orientação das hidroxilas. Este tipo de abordagem já foi utilizado por Namchuk

& Withers (1995) para análise da influência das hidroxilas do substrato na

interação com o sítio ativo da r3-glicosidase de Agrobacterium sp.

De acordo com Fersht (1985) é possível correlacionar a constante de

velocidade do passo de formação do estado de transição de uma reação
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Figura 24 - Energia de ligação (AAGo- KJ/mol) de uma glicose ou grupos

alquil em função do subsítio na região de posicionamento do aglicone no sítio

ativo da J3-glicosidase de Mr 50.000 de S. frugiperda (A) e de uma 13-

glicosidase digestiva de Tenebrio molitor (B)(Ferreira, Terra e Ferreira, não

publicado). Os valores para glicose estão apresentado em azul e para os

grupos alquil em vinho.
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enzimática com a variação de energia livre desta etapa. Assim tem-se a

relação:

~G#= RTln(KsT/kh) (equação 1)

onde KB é a constante de Boltzmann, h é a constante de Planck e k é a

constante de velocidade.

No caso das ~-glicosidases podemos assumir o seguinte esquema de

reação (Withers & Street, 1988; Kempton & Withers, 1992):

k1 k2 k3

E + S B ES --+E--G+ A --+ E + G
k-'1

onde ES representa o complexo enzima-substrato e E--G representa o

intermediário covalente onde a enzima encontra-se covalentemente ligada ao

glicone do substrato (enzima glicosilada).

Neste esquema de reação temos que:

Km = k-1+k2
k1

k3

k2+k3

k2k3

Kcat = k2 + k3

Kcat k1k2
---
km 1<..1+ k2

Logo, podemos observar que KcatlKm contém apenas constantes de

velocidade da etapa de glicosilação da enzima. Assim com esta razão

podemos calcular o óG# dessa etapa utilizando a equação 1 (ver acima). Este

óG# representará a diferença de energia entre a enzima + estado

fundamental do substrato e a enzima ligada ao estado de transição do

substrato. Por outro lado, utilizando-se um substrato para o qual a etapa de
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desglicosilação seja a limitante na sua hidrólise (por exemplo p-nitrofenil f3-

glicosídeos), a partir do Kcat pode-se determinar o !1G# para etapa de

desglicosilação, ou seja, será determinada a diferença de energia entre o

intermediário covalente e o estado de transição formado no passo de

liberação do glicone.

Além disso, podemos obter o !1G# para vários NPf3glicosídeos e

comparar estes valores para diferentes pares de substratos através da

seguinte relação deduzida a partir da equação 1:

!1!1G#= RTln (c1/c2) (equação 2)

onde C1representa o KcatlKm ou Kcat para o substrato 1 e C2o KcatlKm ou

Kcat para o substrato 2.

Nota-se que se C1> C2o !1!1G# será um valor positivo. Uma vez que

!1G#é inversamente proporcional a k, podemos assumir que !1G#1 < !1G#2, ou

seja, a diferença de energia entre o estado fundamental e o estado de

transição do substrato 1 é menor do que para 2. O inverso é válido quando

!1!1G# for negativo. Logo, podemos assumir que se o substrato 2 possuir

alguma diferença em relação ao substrato 1, a qual permita que o estado de

transição 2 ligue-se melhor a enzima, estabilizando-o, teremos valores de

!1!1G#negativos.

Assim no caso da comparação entre 2 NPf39licosídeosa alteração na

orientação das hidroxilas do glicone pode ser diretamente correlacionada

com diferenças de interações entre a enzima e o estado de transição do

substrato na etapa de glicosilação e desglicosilação. Usando a equação 2

(ver acima) foram calculados os MG# para alguns pares de NPf3glicosídeos

(tabela 7).
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Tabela 7 -Variação da variação da energia de ligação (i\i\G#) do estado

de transição de diferentes NP(3glicosídeos pela (3-glicosidase de Mr

50.000 de S. frugiperda.

I1I1G#(KJ/mol)
(KcatlKm)

6,7

-8,9

-2,2

9,5

MG# (KJ/mol)
(Kcat)
3,0

-6,7

-3,7

9,3

glu-»gal

gal-»fuc

~Iu-»fuc

glu-»xil
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Os cálculos da energia envolvida na interação entre o substrato e o

sítio ativo da ~-glicosidase podem ser utilizados com outro fim além de inferir

possíveis interações não covalentes. Quando calculamos os !l!lG# para troca

de posição de uma série de hidroxilas estamos de certa forma estimando o

perfil energético das interações não covalentes dentro do sítio ativo, logo é

possível comparar este perfil para diferentes enzimas e teremos uma idéia de

quão similares são as interações com o substrato entre estas. Withers &

Rupitz (1990) já utilizou esta abordagem denominada de "Relacionamento

linear de energia livre" para comparação dos sítios ativos da a-glucana

fosforilase de batata e músculo de coelho. As similaridades do sítio ativo da

glucose oxidase, glucose desidrogenase e glucoamilase também já foram

avaliadas através deste método (Sierks et aL, 1992).

ro
m
.J)
Oc
,

Foram obtidos da literatura dados de KcatlKm para hidrólise de uma

série de NP~glicosídeos para um grupo de ~-glicosidases provenientes de

Agrobacterium sp (Kempton & Withers, 1992), Manihot esculenta (Yeoh &

Woo, 1991), Erinnyis ello (Santos & Terra, 1985), Thaumetopoea pityocampa

(Pratviel-Sosa, 1987), Helix pomatia (Donsimoni et aL, 1988), Zea mays

(Babcock & Esen, 1994), Dalbergia cochinchinensis (Surati et aL, 1997) e

Homo sapiens (~-glicosidase citossólica) (La Marco & Glew, 1986). A partir

destes dados foram calculados os !l!lG# para o passo de glicosilação para os

mesmos pares de substratos que haviam sido usados no caso da ~-

glicosidase de Mr 50.000 de Spodoptera frugiperda (tabela 8). Os valores

obtidos para as diferentes ~-glicosidases podem ser mais facilmente

comparados se forem plotados um em função do outro. Neste plote, caso o

conjunto de dados para duas enzimas seja semelhante, ou seja, o padrão de

BIBLIOTECA
INSTITUTODEQUfMICA

""""de de- ...
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Tabela 8 - Valoresde I1I1G# (KJ/mol) para alguns pares de NP~glicosídeos para ~-glicosidases provenientes de

diversos organismos.

li

Os valores de !1!1G# foram calculados a partir dos KcatlKm para pares de NPpglicosídeos cujos glicones estão

apresentadosnas linhasda primeiracolunada tabela.Os sinais--- indicamque para aqueleinsetoos valoresde !1!1G#

não puderam ser calculados por falta de parâmetros de KcatlKm para um dos NPpglicosídeos do par.

s. T. R. E. ello Z. M. D. H. Agrobacterium H.
frugiperda pitvocampa americana mavs esculenta conchinchinensi pomatia sp sapiens

glu-gal 6,7 3,3 4,8 -1,9 8,8 8,5 7,4 7,0 9,2 2,8

glu-fuc -2,2 0,06 -0,2 1,1 -5,8 0,8 -4,0 -1,7 1,6 ---

gal-fuc -8,9 -3,2 -5,0 -0,75 -14,6 -7,7 -11,4 -8,8 -7,6 ---

glu-xil 9,5 --- --- 12,9 10,6 10,3 ---- --- 13,6 2,6

gal-xil 2,8 --- --- --- --- --- -6,4 --- --- -0,2



interações não covalentes entre a enzima e o estado de transição do

substrato sejam semelhantes deveremos obter uma reta com coeficiente de

correlação linear e inclinação próximos de 1.

A tabela 9 resume os resultados obtidos em uma série de

comparações. Conforme pode ser visto a p-glicosidase de S. frugiperda

apresenta maior similariadade com as p-glicosidases de plantas ( M.

esculenta, Z. mays e D. cochinchinensis), de Agrobacterium sp e do molusco

H. pomatia do que com as próprias p-glicosidases de insetos (E. ello, R.

americana e T. pityocampa). A p-glicosidase citossólica de H. sapiens parece

se colocar em um grupo a parte, não apresentando similaridade com

nenhuma das enzimas testadas. Realmente como esperado este tipo de

comparação não obedece aos grupamentos filogenéticos e sim reflete as

convergências dentre as enzimas que apresentam especificidades

semelhantes.

3.3 - Clonagem e sequenciamento da p-glicosidase digestiva de Mr

50.000 de S. frugiperda.

o primeiro passo dado nesta direção foi a construção de uma

biblioteca de cDNA a partir do RNA poliA+ extraído do epitélio do tubo

digestivo do referido inseto.

Deste modo, 200 larvas de Spodoptera frugiperda foram

dissecadas, os tubos digestivos homogeneizados e o RNA total extraído com

uso do reagente Tryzol@.O material final obtido encontra-se enriquecido em

ácidos nucleícos baseando-se na relação de Abs 260/280 nm (> 2.0) e foram

obtidas 10 mg de RNA total, ou seja, um rendimento de 50 j..lg/animal.
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Tabela 9 - Relacionamento linear de energia livre para vários pares de B-glicosidases

S.frugiperda

T.pityocampa

Z. mays

D.

conchinchinensi

f ;J ID I R.americanaC-t-!=im
g-Si,... I E. ello
o-

=-O I H. sapiens

.o-r
c c:: l1J
"ti 3:
:! - O

I H. pomatia
õ§.?>

Agrobacterium

sp

R. E. Agrobacterium Z.mays D. M.
americana ello s conchinchinensis esculenta

0,41 0,66 1,10 1,42 1,20 0,97

0.993 I 0,995
cnl1 cnl

0,999 0,993 0,998 0,999I
1,50 I 2,58 3,59 2,89 2,49

0,999 I cnl
cnl

0,997 0,979 0,987 0,999

1,71 2,39 1,92 1,65
cnl I cnl

0,995 0,983 0,987 0,998

cnl cnl cnl cnl cnl cnl

cnl cnl cnl cnl cnl

1,05 1,48 1,19 1,01

0,986 0,993 0,996 0,991

1,26 1,10 1,13

0,966 0,968 0,986

0,80 0,675

0,999 0,981

11U 0,846

0,997



Os valores de I1I1G#para uma série de pares de NPpglucosídeos foram plotados para pares de p-glucosidases. Os parâmetros de

correlação linear (primeira linha) e a inclinação (segunda linha) estão apresentados dentro de cada célula para um par de p-

glucosidasesformadopelo nomeem horizontal(representandoos organismoscujosvalores de I1I1G# foram usadosno eixo das

abcissas) e na vertical ( organismo cujap-glicosidase foi usada no eixo das coordenadas). Deste modo, valores de inclinação

maiores que 1 indicam que as interações não covalentes são mais intensas na p-gliçosidase proveniente do organismo colocado

na vertical, valores menores que 1 indicam o inverso e valores iguais a 1 indicam que as interações não covalentes são iguais

para aquele par de p-glicosidases. Na área marcada em cinza, as inclinações são o inverso daquelas apresentadas na área não
marcada.

1 - cnl : correlação não linear



Afim de verificar a integridade desta amostra de RNA total foi feita,

inicialmente, uma análise deste em eletroforese em gel de agarose 1,5% com

fOimaldeído e a visualização do RNA obtida através de brometo de etídeo

(figura 25). Como pode ser visto, na raia 1, obtém-se uma banda muito

intensa na região de 1,8 Kb que deve corresponder ao RNA ribossômico. O

fundo claro na raia e a ausência de grande quantidade de bandas de alta

migração eletroforética indicam que provavelmente não ocorreu degradação

do RNA.

A biblioteca de cDNA foi adquirida junto a Stratagene e a mesma foi

construída utilizando-se o vetor Â. ZAP 11sendo os fragmentos de cDNA

donados não direcionalmente no sítio de Eco RI. Para a reação de

transcriptase reversa, 50% da amostra de RNA poliA+ foi usada com um

"primer" randômico e 50% com "primer" poliT. Logo o cDNA da biblioteca é

uma mistura de produtos provenientes deste dois tipos de reação. A

biblioteca de cDNA amplificada apresentava um título de 1,2.1010 pfu/ml.

Uma vez a biblioteca tendo sido construída o próximo passo seria

isolar o(s) clone(s) que continham insertos que codificavam as (3-glicosidases.

Para este fim é possível utilizar diferentes estratégias, como por exemplo:

uma varredura com anticorpos ou então uma varredura com um

oligonucleotídeo que codifique uma região da proteína desejada. Neste caso

optou-se pela varredura utilizando um oligonucleotídeo como sonda

Esta decisão foi tomada baseando-se no fato de que a sequência N-

terminal das duas (3-glicosidases (25 aminoácidos da (3-glicosidase de Mr

47.000 e 24 aminoácidos da (3-glicosidase de Mr 50.000) já haviam sido

anteriormente determinadas e portanto podiam ser utilizadas na preparação
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1 MW

4,4

2,4

1,4

0,24

Figura 25 - Eletroforese em gel de agarose 2% (p/v) com formaldeído 0,18%

(v/v) do RNA total extraído do epitélio do intestino médio de Spodoptera

frugiperda. Na raia 1 foi aplicado o RNA total e na raia MW o padrão de peso

molecular (Kb).
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de "primers" específicos para amplificação com PCR de polinucleotídeos que

codificam as p-glicosidases a partir da biblioteca de cDNA. Resumidamente

esta estratégia (figura 26) consistia em utilizar a sequência de aminoácidos

para desenhar um oligonucleotídeo degenerado que era utilizado como um

dos "primers" em um PCR. O segundo "primer" utilizado era T7 ou T3 que

pareiam com regiões presentes no DNA do fago. Assim, embora este

segundo "primer" possa parear com o DNA de todos os fagos da biblioteca, o

primeiro é específico para aqueles fagos que possuem um inserto que

codifica uma p-glicosidase. Deste modo, utilizando-se estes dois "primers" e o

DNA total da biblioteca de cDNA como molde, seria possível amplificar um

oligonucleotídeo presente apenas naquele(s) fago(s) que contivesse(m) um

inserto que codificasse uma p-glicosidase.

Assim, para a p-glicosidase de Mr 47.000 asequência de aminoácidos

conhecida era YTKFPNGFTFGVATASHQIEGAWNV e o peptídeo

HQIEGAWN foi selecionado para preparação do "primer" A1: 5' TTC CAI GCI

CCY TCD ATY TGR TG 3' ( 16x degenerado, Tm = 64°C)(D=A,G,T; R=A,G;

Y=T,C) . Para a p-glicosidase de Mr 50.000 a sequência de aminoácidos

conhecida era SQPFFPDDFLFGTATASYQIEGxW e o peptídeo PDDFLFGT

foi selecionado para a preparação do "primer" 82: 5' GTI CCR AAI ARR AAR

TCR TCN GG 3' (64x degenerado, Tm = 60°C).

Para a tentativa inicial foram escolhidas as seguintes condições dos

ciclos do PCR: 94°C para desnaturação, 60°C para pareamento e 72°C para

elongamento. A temperatura de pareamento foi escolhida com base na Tm

calculada para os "primers" utilizando-se a equação Tm(OC)=2.(A+ T)+4.(C+G)
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FAGO ATG INSERTO FAGO

8 b

_8 T7 OU T3

- b A1 ou 82

Produto do PCR

A1

5' TTC CAI GCI CCY TCO ATY TGR TG 3'

82

5' GTI CCR AAI AAR TCR TCN GG 3'

Figura 26 - Esquema da estratégia usada para amplificação por PCR de um

cDNA que codifique uma J3-glicosidasede S. frugiperda. O DNA total da

biblioteca de cDNA foi usado como molde e os "primers" A1 e 82 foram

desenhados a partir da sequência de aminoácidos N-terminal das J3-glicosidases

de Mr 47.000 e 50.000, respectivamente.



e foram preparadas um total de 4 diferentes combinações entre os "primers"

(A1+T3, A1+T7, 82+T3 e 82+T7).Resumidamente, foram amplificados dois

fragmentos de DNA de 250 pb que após isolamento, clonagem (no vetor

pGEM T- easy) e sequenciamento revelaram não codificar uma p-glicosidase.

Assim, aparentemente, as condições usadas no PCR, apesar de

teoricamente favorecerem a amplificação específica do cDNA que codificaria

a p-glicosidase, não foram adequadas para amplificação dos produtos

esperados. Inicialmente optou-se pela elevação da temperatura de

pareamento dos "primers", condição que teoricamente deveria aumentar a

especificidade do pareamento. Quando o PCR foi realizado seguindo as

mesmas condições, porém com uma temperatura de pareamento de 64°C

obteve-se o mesmo resultado.

Assim, o cDNA que codifica a p-glicosidase somente seria amplificado

se abaixássemos a temperatura de pareamento, portanto as condições dos

ciclos do PCR foram alteradas para 94°C para desnaturação, 57°C para

pareamento e 72°C para elongamento. Esta temperatura de pareamento foi

escolhida a fim de facilitar a amplificação de uma grande variedade de

produtos e dentre eles muito provavelmente estar(em) presente(s) aquele(s)

que codificaria(m) a(s) p-glicosidase(s).

Assim um total de 4 PCRs foram realizados empregando 4 diferentes

combinações entre os "primers" (A1+T3, A1+T7, 82+T3 e 82+T7). Ao final do

PCR os produtos foram aplicados em gel de agarose 2.0% e visualizados

com brometo de etídeo. Houve amplificação de uma enorme variedade de

produtos. Dentre estes produtos um total de 26 foram isolados diretamente a

partir do gel de agarose.
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Dado o grande número de produtos obtidos no PCR, optou-se pela

realização de um Northern blot afim de identificar aqueles que correspondiam

a genes expressos exclusivamente no tubo digestivo. Esta decisão foi

baseada no fato de que em S. frugiperda a atividade [3-glicosidásica é

preponderantemente encontrada no tubo digestivo (90% da atividade total),

enquanto o restante do corpo da larva é responsável por cerca de 10% da

atividade total.' Logo espera-se encontrar uma grande quantidade de RNA

poliA+ que codifica estas enzimas no tubo digestivo em detrimento do

restante do corpo da larva. Portanto o Northern blot serviria como uma forma

de estreitar a amostra de produtos de PCR candidatos a codificar uma [3-

glicosidase digestiva.

Deste modo, o RNA total do tubo digestivo e do corpo da larva (larva

toda menos o tubo digestivo) foi utilizado para purificação do RNA poliA+ por

meio de uma coluna de poliT-sepharose e em seguida este RNA foi utilizado

para o northern blot. Simultaneamente os 26 produtos de PCR isolados foram

separadamente marcados com a32PdATP e utilizados como sondas para

hibridização com oRNA.

A figura 27 mostra os auto-radiogramas de alguns destes northern-

blots. Dentre os 26 produtos de PCR utilizados como sondas um total de 6

reconheceram RNAs poliA+ presentes apenas no tubo digestivo. Os produtos

de número 1,2,13 e 22 reconheceram um RNA de 2.0 kb, já os produtos de

número 4, 9, reconhecem um RNA de 1.7 Kb.

Assim, estes 6 polinucleotídeos foram selecionados para o próximo

passo experimental que consistia em cloná-Ios e sequenciá-Ios de modo a

identificar definitivamente aquele(s) que codificava(m) uma [3-glicosidase.
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Figura 27 -Northern blot do RNA poli A + purificado a partir do epitélio do

intestino médio de S. frugiperda (T) e do restante do corpo da larva (C). ORNA

poli A + foi transferido para filtro de nylon e hibridizado com 26 diferentes

produtos de PCR marcados com 32p. Estão apresentados os auto-radiogramas

dos filtros de nylon hibridizados como os produtos 1, 2 e 4. As setas indicam

dois diferentes RNA poli A + (2,0 Kb e 1,7 Kb) presentes exclusivamente no

epitélio do tubo digestivo e reconhecidos por estes produtos de PCR.

I ' -



Foi novamente usado como vetor de cIonagem o plasmídeo pGEM-T

Easy. Dentre os 6 produtos de PCR que eram específicos do tubo digestivo,

o de número 4 (250 pb - amplificado com os "primers" A1 e T3) após

clonagem e sequenciamento revelou que codificava para uma ~-glicosidase

(figura 28).

A comparação, utilizando o programa Blast, da sequência de

nucleotídeos deste produto de PCR com outras sequências de nucleotídeos

já depositadas em bancos de dados mostrou uma identidade de 83% com

uma ~-glucosidase de Agrobacterium sp. Além disso, o polipeptídeo

codificado por este polinucleotídeo foi comparado à sequência N-terminal das

~-glicosidases de Spodoptera frugiperda, sendo que a identidade entre a

sequência N-terminal da ~gli50 e o peptídeo codificado pelo produto de PCR

número 4 é de 82%, ou seja 14 aminoácidos idênticos em um total de 17

(figura 28) (Ressalta-se que para esta comparação não foi levada em

consideração a região do oligonucleotídeo que continha a sequência do

"primer" usado, pois este obrigatoriamente deveria ser incorporado no

produto de PCR). Já a comparação com a ~gli47 revelauma identidade de 53

% ( 9 aminoácidos idênticos em um total de 17). A identidade entre as

sequências de N-terminal das duas ~-glicosidases é de 53% ( 9 aminoácidos

idênticos em um total de 17). Portanto, a identidade observada entre a ~gli47

e a ~-glicosidase codificada pelo produto número 4 é apenas a mesma

observada entre a ~gli47 e ~gli50. Resultado realmente esperado caso o

produto de PCR número 4 codificasse a ~gIi50.As diferenças de aminoácidos

observadas entre a ~gli50 e o polipeptídeo codificado pelo produto 4 podem
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fragmento beta fago- - - - - - - - If I

MKLLWLSLL AVPCNASLVR HQRRFPDDFL FGTATAS.I::t..QlEGAWNfrg.beta
SgPFFPDDFLF 'ATA 50.000

MKLLWLSLL AVPCNASLVR HQRRFPDDFL FGTATAS.I::t..QlEGAWNfrg.beta
---YTKFPNGETEGVAIAS 47.000

SQPFFPDDFLFGTATAS

--YTKEfNGFTEGV AIAS
50.000

47.000

Figura 28 - Esquema do produto de PCR número 4 que contém o fragmento

beta, o qual codifica a região N-terminal da j3-glicosidasede Mr 50.000. A

sequência de nucleotídeos do produto de PCR 4 foi númerada de acordo com os

sítios para EcoRI presentes nas laterais do sítio de clonagem no plasmídeo

pGEM-T Easy. O produto 4 é formado por uma região correspondente ao DNA

do fago ÀZAP 11( região entre os nucleotídeos 159 e 248) e outra que

corresponde ao cDNA que codifica a j3-glicosidase (fragmento beta - região

entre os nucleotídeos 5 e 159). Abaixo a tradução do fragmento beta está

alinhada e comparada com as sequências N-terminal das j3-glicosidases de Mr

50.000 e 47.000. Os aminoácidos grifados são aqueles idênticos entre o

fragmento beta e a sequência N-terminal das j3-glicosidases. Além disso, as

sequências das duas j3-glicosidasesestão alinhadas entre si.



ser devidas a problemas ocorridos durante o sequenciamento de

aminoácidos da ~gli50 ou erros acumulados durante o PCR.

Assim, baseando-se na maior similaridade e melhor alinhamento,

assumiu-se que o produto de PCR número 4 codifica a ~-glicosidase de Mr

50.000.

Como pode ser visto na figura 28, parte do produto de PCR 4 codifica

uma porção do' fago À ZAP 11,pois um dos "primers" (T3) utilizados no PCR

estava posicionado em um dos "braços" do fago. Entretanto entre a região

que codifica a ~-glicosidase e a região do fago existe um sítio de Pstl que

pode ser utilizado para separar estes 2 fragmentos. Assim, uma dupla

digestão com EcoRI e Pstl do plasmídeo pGemT-Easy contendo como

inserto o produto 4 rende 3 produtos: o plasmídeo linearizado (3.0 kb), um

fragmento de 159 pb correspondente ao fragmento que codifica a ~-

glicosidase e um fragmento de 89 pb que corresponde a um dos braços do

fago (figura 29). Desta forma, a banda correspondente ao fragmento de 159

pb (fragmento beta) pode ser isolada diretamente do gel e usada como sonda

para a varredura da biblioteca de cDNA em busca do clone que codifique a ~-

glicosidase de Mr 50.000.

A seguir a biblioteca de cDNA foi plaqueada e os fagos transferidos e

imobilizados em filtros de nylon em um procedimento descrito em material e

métodos. Os filtros foram hibridizados com o fragmento beta marcado

radioativamente com a32p dATP. O procedimento de varredura inicial rendeu

19 sinais positivos em 3 placas de petri de 150 mm (A, B e C). Porém, dada a

densidade das placas de lise não foi possível obter fagos isolados. Porém, as

amostras foram nomeadas de acordo com a placa de origem, ou seja, A1,
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Figura 29 - Eletroforese em gel de agarose 2% dos produtos de digestão

enzimática do plasmídeo pGEM-T Easy carregando como inserto o produto de

PCR número 4. Na raia 1 temos este plasmídeo digerido com EcoRI, na raia 2

digestão do plasmídeo com EcoRI e Pstl, na raia 3 e 4 temos os mesmos

materiais das raias 1 e 2, respectivamente. Na raia MW temos o padrão de peso

de molecular (Kb). A seta "A" indica o produto 4 (248 pb) excisado com EcoRI, a

seta "8" indica o fragmento beta ( 159 pb) e a seta "C" o fragmento

correspondente ao" braço" do fago (89pb), ambos derivados da digestão do

produto 4 no sítio de Pstl.



A2, A3, A4, A5; 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.

Assim, dentre estas 19 amostras de fagos, 7 (81, 84, 85, 86, C1, C6, C7)

foram selecionadas com base na clareza do sinal auto-radiográfico e

utilizadas para uma varredura secundária onde foi possível obter 22 placas

de lise isoladas (81.1, 81.2, 84.1, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5, 86.1, 86.2,

86.3, 86.4, 86.5, 86.6, 86.7, C1.1, C6.1, C7.1, C7.2, C7.3, C7.4, C7.5, C7.6,

C7.7) que hibridizavam com o fragmento beta.

Todas estas amostras de fagos foram eluídas e 7 delas (81.1, 84.1,

85.1, 86:3, C1.1 C6.1, C7.2), correspondendo a cada uma das diferentes

amostras usadas para varredura secundária, foram utilizadas para o

procedimento de excisão in vivo (ver material e métodos). Este procedimento

substitui o passo de subclonagem, ou seja, digestão do fago, isolamento do

inserto e clonagem em um vetor de interesse. Além disso, a eficiência da

excisão in vivo é muito alta resultando em um número enorme de bactérias

transformadas com o plasmídeo bluescript transportando o inserto de

interesse.

Em seguida, o tamanho do inserto presente nos plasmídeos derivados

do procedimento de excisão in vivo foi verificado através de digestão com

EcoRI. Esta enzima foi escolhida, pois foi o sítio de clonagem usado na

construção da biblioteca de cDNA e portanto apresenta 1 sítio de restrição

localizado em cada lateral do inserto.

Os resultados da digestão por EcoRI desses 7 plasmídeos está

apresentado na figura 30. Conforme pode ser visto no gel A - raia 1 o

plasmídeo derivado do fago 81.1 deve apresentar um inserto de cerca de 1.5

kb, sendo que provavelmente um dos sítios de EcoRI entre o inserto e o
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Figura 30 - Eletroforese em gel de agarose 2% (p/v) dos produtos de digestão

enzimática (EcoRI) dos plasmídeos bluescript obtidos por excisão in vivoa partir

dos fagos isolados na varredura da biblioteca de cDNA com a sonda fragmento

beta. Gel A - raia 1: plasmídeo 81.1, raia 2: plasmídeo 84.1, raia 3: plasmídeo,:

C7.2 e na raia MW: padrão de peso molecular (Kb). No gel 8 - plasmídeo C1.1

com a indicação dos pesos moleculares de cada produto de restrição. No gel C:

raia 1: plasmídeo 85.1, raia 2: plasmídeo 86.3, raia 3 e 4: plasmídeo C6.1 e na

raia MW temos o padrão de peso molecular (Kb).
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plasmídeo foi danificado gerando um produto de digestão parcial (banda de

3.6 kb). O inserto provavelmente possui um sítio interno de EcoRI e isto

explica a formação de um produto de restrição de cerca de 700 pb. Já a

digestão do plasrnídeo derivado do fago 84.1 (gel A- raia 2) apresentou

apenas um produto de cerca de 2.6 kb. Os plasmídeos derivados dos fagos

85.1 e 86.3 apresentam um padrão de restrição idêntico possuindo um

inserto de 700 pb (gel C, raia 1 e 2). O plasmídeo derivado do fago C1.1 (gel

8) deve possuir um inserto de 2.7 Kb que apresenta um sítio interno de

EcoRI responsável pela formação de 2 produtos de restrição de 1.8 e 0.9 kb.

Já o plasmídeo derivado do fago C6.1 parece não possuir nenhum inserto

(gel C - raia 3 e 4). Talvez tenha sido resultado de um erro de localização e

coleta da placa de lise no processo de varredura. Por fim o plasmídeo

derivado do fago C7.2 (gel A - raia 3) deve apresentar um inserto de cerca de

3.0 kb, o qual possui 2 sítios de restrição internos para EcoRI, gerando

fragmentos de 1.3, 0.9 e 0.8 kb.

Deste modo, se observamos que a sonda utilizada na varredura da

biblioteca de cDNA (fragmento beta) hibridiza-se em Northern blot com um

RNA mensageiro de cerca de 1.7 kb, podemos assumir que os plasmídeos

84.1, C1.1 e C7.2 possuem insertos grandes o suficiente para corresponder

ao RNA mensageiro completo que codifica a j3-glicosidase de Mr 50.000.

Porém, é interessante observar que os insertos destes plasmídeos é maior

que o tamanho previsto para o RNA mensageiro através do Northern blot, o

que sugere a possibilidade destes plasmídeos carregarem mais de um

inserto, ou seja, tratam-se de insertos quiméricos.
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Uma forma de verificar se estes plasmídeos realmente possuem um

ou mais insertos e se o inserto codifica para a j3-glicosidase é determinar a

sequência de nucleotídeos das duas extremidades do inserto. Como este

inserto encontra-se em bluescript é possível utilizar os "primers" T3 e T7 para

o sequenciamento, pois estes "primers" têm regiões de pareamento

localizadas em cada uma das laterais dos múltiplos sítios de clonagem.

o plasmídeo 84.1 não pode ser utilizado no sequenciamento devido a

massa insuficiente obtida no procedimento de purificação do plasmídeo,

porém, os plasmídeos C1.1 e C7.2 foram submetidos ao sequenciamento de

DNA obtendo-se cerca de 500 pb de cada uma das extremidades dos

insertos. Observou-se que o plasmídeo C1.1 possuia realmente um inserto

quimérico formado pelo cDNA que codifica a região C-terminal de uma

serina-proteinase e a região N-terminal de uma j3-glicosidase. Já o plasmídeo

C7.2 também possuia um inserto quimérico formado pelo cDNA que codifica

a região N-terminal de um transportador de aminoácidos e a região de uma

C-terminal uma j3-glicosidase.

Assim considerando o tamanho dos insertos presentes nestes

plasmídeos ( C1.1 = 2.7 Kb e C7.2 = 3.0 kb) e que estes insertos são

quiméricos não é possível afirmar se um deles apresenta a sequência

completa que codifica a j3-glucosidase,pois é impossível determinar o quanto

do inserto corresponde a cada um dos cDNAs que codifica as duas diferentes

proteínas.

O plasmídeo C7.2 apresenta na região do inserto já sequenciada a

extremidade 3' completa do cDNA que codifica a j3-glicosidade, contendo

inclusive a cauda de poli A e devemos nos recordar que o fago que deu
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origem a este plasmídeo foi selecionado com uma sonda que codificava a

extremidade 5' do cDNA da l3-glicosidase. Logo, o inserto presente neste

plasmídeo C7.2 deve necessariamente apresentar as extremidades 5' e 3' do

cDNA que codifica a l3-glicosidase. Baseado neste raciocínio o plasmídeo

C7.2 foi escolhido para o prosseguimento do sequenciamento do inserto na

tentativa de obter a sequência completa do cDNA que codifica a l3-glicosidase

de Mr 50.000 de Spodoptera frugiperda.

Duas estratégias eram possíveis para dar prosseguimento ao

sequenciamento. Uma delas seria construir um mapa de restrição do inserto

presente em C7.2 e subclonar os fragmentos para em seguida sequenciá-Ios.

A segunda possibilidade seria utilizar a sequência de nucleotídeos já obtida e

desenhar um "primer" interno e utilizá-Io em um novo sequenciamento e

deste modo "caminhar" ao longo do inserto no sentido da extremidade 3' para

5'. Optou-se por esta segunda estratégia e a figura 31 representa os

diferentes passos do sequenciamento.

Seguindo esta estratégia a sequência completa do cDNA que codifica

a l3-glicosidase de Mr 50.000 foi determinada (figura 32). A sequência total

tem 1.643 pb que incluem uma região codificadora e a região 3' não

traduzida. Nesta segunda região formada por 113 nucleotídeos temos um

sinal de poliadelinação (AATAAA) localizado na posição 1601 a 1606 e a

cauda de poliA formada por 21 nucleotídeos. A região codificadora apresenta

1530 nucleotídeos (posição do códon de parada de tradução: TGA) e codifica

uma l3-glicosidasede 509 aminoácidos e peso molecular de 56.052 (figura 32

e 33). Esta l3-glicosidase apresenta um peptídeo sinal hidrofóbico formado

por 20 aminoácidos e 'uma região matura que possui uma extremidade N-
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ps enzima matura 3'UTR-- - -- -- -- - -- -- -- -- -- - -
ATG * spa

1 60 1530 1601 1643
I I I I I

H3
" w~

Fim
~

2xO
~

Gol
...

Again
~

T3.

ps= peptídeo sinal

ATG = códon inicial de tradução

* = códon de parada de tradução
3'UTR = região 3' não traduzida

spa = sinal de poliadenilação

Figura 31 - Esquema apresentando a estratégia seguida para

sequenciamento do inserto do plasmídeo C7.2. Cada seta representa um

fragmento de sequência do cDNA obtida com um diferente "primer"(T3,

Again, Gol, 2xO,Fim e H3).




