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RESUMO 

Sementes de feijão são freqüentemente infestadas por 

diferentes insetos-praga incluindo Zabrotes subfasciatus, 

Callosobruchus maculatus e Acanthocelides obtectus. Estratégias 

visando o controle do ataque desses insetos têm sido 

desenvolvidas através do estudo de substâncias tóxicas e/ou 

proteínas antinutricionais que atuem sobre o desenvolvimento 

destes insetos. Os inibidores protéicos de a-amilases presentes em 

leguminosas como o feijão comum, bem como em sementes de 

cereais como o trigo, têm a capacidade de inibir a a-amilase de Z. 

subfasciatus . O estudo do mecanismo de interação entre os 

inibidores e as enzimas digestivas de insetos pode propiciar o 

delineamento de inibidores potentes que atuariam especificamente 

contra essas pragas. O estudo da interação do inibidor de trigo 

0.19 e com a a-amilase de Z. subfasciatus desenvolvido neste 

trabalho demonstra a atuação de vários componentes de força na 

superfície de interação entre a enzima e o inibidor, garantindo a 

estabilidade do complexo. A presença de pontes de hidrogênio, 

interações hidrofóbicas e ligações iônicas foram evidenciadas. 

Através da análise da seqüência primaria de outros inibidores de 

cereais , foi verificado que o inibidor de a-amilase de trigo 

denominado 0.53 e o inibidor de cevada possivelmente atuam da 

mesma maneira sobre a a- amilase do inseto. Estes resultados 

tornam esses inibidores protéicos potenciais candidatos à 

transformação de plantas de feijão visando o controle do 

desenvolvimento de Z. subfasciatus durante seu estágio larval. 
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ABSTRACT 

Several insects included Callosobruchus maculatus , 

Acanthocelides obtectus and Zabrotes subfasciatus have frequently 

infest bean seeds . Strategies for the control of these predators 

have been developed through the study of toxic substances and 

antinutritional factors , which act on the development of these 

insects . Proteinaceus Inhibitors of a -amylases present in varieties 

of beans , as well as in wheat seeds have been demonstrated to be 

active to the a-amylase of Z. subfasciatus . The study of the 

mechanism of interaction between these inhibitors and the digestive 

enzymes can promote a powerful inhibitor that acts specifically 

against these insect-pest . Studies on the interaction of the inhibitor 

of wheat kernels 0.19 and Z. subfasciatus a-amylase demonstrated 

the performance of some intermolecular forces on the surface of 

the enzyme-inhibitor interaction giving the stability to the complex. 

The presence of hydrogen bond , hydrophobic interactions and 

saline bridges had been showed . The analysis of the primary 

sequences of inhib itors from other cereais allowed to verify that the 

wheat amylase inhibitor 0.53 and the barley inhibitor possibly act 

by the same way on the insect a-amylase. These results make 

these proteinaceus inhibitors potential candidates to be used on the 

plant transformation for the control of the development of Z. 

subfasciatus during of larval stage . 
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1. Introdução 

1.1 A cultura do feijão 

A semente do feijão comum (Phaseo/us vu/garis) é a 

base alimentar de mais de 500 milhões de pessoas no mundo , 

sendo a maior fonte de proteínas na dieta de diversas 

populações na América Latina e no Leste da África (Graham & 

Renalli, 1997) . 

o cultivo do feijão é geralmente realizado em 

pequenas áreas . A agricultura empregada varia desde sistemas 

amplamente automatizados, irrigados e monocultura de produção 

intensiva a complexos sistemas de plantio incluindo associação 

com milho , cana-de-açúcar ou café . 

A aplicação de técnicas mais apropriadas de plantio 

é, contudo , limitada em sistemas de policultura, fazendo com 

que a produção em grandes áreas da América Latina alcance 

apenas 500 kg/ha em contraste aos 5000 kg/ha em condições 

experimentais. A diversidade de condições na qual o feijão é 

plantado, somado a preferências locais por certa variedade ou 

cor de semente têm dificultado o esforço para o melhoramento 

da sua produção . 

o gênero Phaseo/us compreende aproximadamente 

55 espécies, das quais apenas 5 são cultivadas : P. po/yantus, 

feijoeiro comum (P. vu/garis), feijão de lima (P. /unatus), feijão 

ayo.çQte (P. coccineus) e feijão tepari (P. acutifo/ius) . 

o feijão comum (P. vu/garis) foi domesticado na 

região central da América Latina a aproximadamente 7000 anos 

(Gepts & Debouck , 19-91), tendo sido relatados dois centros de 

origem da planta . Evidências arqueológ icas e agronômicas , 
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através do estudo de variedades selvagens encontradas no 

México e nas regiões dos Andes na América do Sul , sugerem 

que uma domesticação múltipla ocorreu em cada região (Gepts 

et aI. , 1986) . A dispersão a partir destes Centros parece ter 

ocorrido através de diferentes rotas (Gepts, 1988). As linhagens 

de feijões com formato pequeno , presente na região central da 

América seguiram uma rota via Caribe, chegando a América do 

Sul e ao Brasil. 

Outra rota seguiu para o Norte da América chegando 

aos Estados Unidos (Kaplan, 1965). Em contraste, a maioria dos 

cultivares presente na Europa é formada por feijões com 

formato grande, típico dos Andes . Essas variedades foram 

provavelmente introduzidas na Europa através da Península 

Ibérica após a .descoberta das Américas. Posteriormente, elas 

foram dispersas no continente africano durante a colonização e 

no nordeste dos Estados Unidos através das migrações. 

Uma coleção mundial de variedades, compreendendo 

mais de 40 000 acessos, é mantida no Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) , em Cali , na Colômbia . Esta coleção 

inclui variedades selvagens, indígenas , linhagens puras de 

P. vulgaris e numerosas espécies relacionadas. 

O Brasil é o segundo produtor mundial de feijão do 

gênero Phaseolus e o primeiro na espécie P. vulgaris . A 

importância dessa produção, deve-se a que o feijão, além de se 

constituir um dos alimentos básicos da população brasileira é um 

dos principais produtos fornecedores de proteína na dieta 

alimentar dos estratos sociais, economicamente menos 

favorecidos. No Brasil, o consumo atual de feijão é de cerca de 

16 kg/hab/ano, existindo preferências de cor, tipo de grão e 

qualidade culinária em algumas regiões do País. Ultimamente a 

demanda por produtos de melhor qualidade associada às 
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mudanças de hábito alimentar tem mostrado uma tendência para 

o aumento do consumo de feijão industrializado . Na safra 

1998/99 a produção brasileira de feijão foi de 2 ,5 milhões de 

toneladas das quais 80% foram de cores e 20% do tipo preto. 

Embora fatores climáticos interfiram na produção , esta, 

geralmente tem sido suficiente para suprir o mercado interno, 

dependendo , apenas de importações de feijão preto, em torno de 

160 mil toneladas/ano. O feijão tem uma ampla adaptação 

edafoclimática o que permite seu cultivo , durante todo o ano, em 

quase todos os estados da federação, possibilitando constante 

oferta do produto no mercado. Outra característica desta 

leguminosa é possibilitar a sua produção em diversos 

ecossistemas trop icais e temperados , em monocultivo e/ou 

consorciado nos mais variados arranjos de plantas inter e 

intraespecíficos (CENPAF- EMBRAPA, 2002) . 

1.2 Aspectos nutricionais 

O feijão representa para o Brasil uma importante 

fonte de diversos nutrientes (vitaminas, carboidratos, proteínas e 

minerais) e fibras . A partir de dados do Estudo Nacional de 

Despesa Familiar (ENDEF), verificou-se que este contribui com 

18,5 % do consumo de proteínas . O feijão apresenta 

componentes e características que tornam seu consumo 

vantajoso do ponto de vista nutricional. Entre eles, podemos 

citar o conteúdo protéico relativamente alto , o teor elevado de 

lisina, que exerce efeito complementar às proteínas dos cereais , 

a fibra alimentar, com suas alegações de efeitos 

hipocolesterolêmico e hipoglicêmico , o alto teor de carboidratos 
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complexos e a presença de vitaminas do complexo B (Lajolo et 

aI., 1996) . 

Por outro lado , alguns problemas nutricionais como a 

baixa digestibilidade protéica , o conteúdo reduzido em 

aminoácidos sulfurados , a presença de fatores antinutricionais e 

a baixa disponibilidade de minerais são assuntos que têm 

merecido a atenção de vários grupos de pesquisa . 

o feijão é uma fonte relativamente boa de vitaminas 

hidrossolúveis. Uma porção de 170g de feijão cozido fornece 10-

12% das necessidades diárias de piridoxina , 25% de tiamina , 

30% de ácido fólico e 10% de niacina e riboflavina (Sathe et aI., 

1984). No entanto pouco se sabe sobre o teor e a 

biodisponibilidade das vitaminas do feijão cozido e sobre sua 

interaçao com outros componentes . 

Com relação aos minerais , o feijão é rico 

principalmente em potássio, fósforo , ferro, cálcio, cobre, zinco e 

magnésio (Sathe , et aI. 1984) . A biodisponibilidade de minerais 

é de grande relevância , já que em geral , ela é menor em 

vegetais do que em alimentos de origem animal. Os fatores que 

afetam a sua biodisponibilidade são: a digestibilidade do 

alimento , a forma química do mineral e os níveis de outros 

nutrientes na dieta . Substâncias como fitatos, fibras , oxalatos e 

taninos , podem interagir com os minerais , influenciando 

negativamente a sua biodisponibilidade (Sathe, et aI. 1984) . 

Com relação ao conteúdo protéico , torna-se evidente 

seu baixo valor biológico se comparado com proteínas de origem 

animal, como o leite e a carne . Isso é devido em parte a sua 

baixa digestibilidade e ao reduzido conteúdo de aminoácidos 

sulfurados (Evans & Bauer, 1978). É importante notar que a 

qualidade protéica é aumentada em dietas mistas de feijões e 
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cereais , em decorrência do efeito complementar do alto 

conteúdo de lisina do feijão , com o de aminoácidos sulfurados 

dos cereais (Bressani , 1993) . O hábito do povo brasileiro de 

ingerir arroz com feijão , torna o valor biológico da proteína da 

dieta próximo ao das proteínas de origem animal. 

As frações albumina e globulina representam 75% do 

total de proteínas no feijão , sendo que o conteúdo de uma fração 

varia em relação a outra dependendo do cultivar. A faseolina , 

também conhecida como glicoproteína 11 , vicilina ou globulina 

G1, e as fitohemaglutininas, ou lectinas , e globulina G2 são as 

principais proteínas de reserva dos feijões cultivados , 

correspondendo cerca de 50% e 10% respectivamente (Sathe et 

aI. , 1984). Em alguns acessos selvagens, a proteína 

predominante é. a arcelina , uma albumina com alta similaridade à 

fitohemaglutinina e aos inibidores de a,-amilase presentes nas 

semente de feijão (Mirkov et aI. , 1994; Grossi de Sá et aI., 

1997) . 

Dada a importância nutricional do feijão, tornam-se 

necessários estudos de fatores que afetam o seu cultivo e 

conservação pós-colheita . Entre esses podemos destacar o 

ataque de patógenos e pragas que acarretem perdas de até 35% 

de sua produção . 

1.3 Pragas e doenças do feijão 

A presença de patógenos ocorre nas regiões 

subtropicais e tropicais em maior intensidade do que naquelas 

de clima temperado. A umidade e o calor presentes no ambiente 

dos trópicos favorecem o desenvolvimento de patógenos , 
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somando-se a isso os 2 a 3 ciclos de plantio por ano que 

promovem uma contínua contaminação da área . Outros fatores 

importantes são a limitação de rotação de culturas em pequenas 

áreas e o custo de sementes livres de doenças (Beebe & Pastor

Corrales, 1991). Entre os patógenos de maior importância inclui 

a antracnose (Colletotrichum lindemunthianum), a ferrugem 

(Uromyces appendiculatus var apendiculatus), a bactéria 

Xantomonas campestris var phaseoli e o vírus do mosaico do 

feijão (BCMV). 

As pragas de insetos causam enorme dano aos 

feijões tanto nas regiões da América Latina quanto na África. 

Desta forma, gafanhotos de folha, crisomelídeos e carunchos 

são os mais recorrentes dentre as pragas de feijão (Korngay & 

Cardona, 1991) . Os Insetos que atacam sementes em 

estocagem, como é o caso dos carunchos, causam uma 

flutuação de preço em países em desenvolvimento. Diversas 

estratégias têm sido utilizadas para a diminuição do ataque 

destas pragas, incluindo a produção de variedades mais 

resistentes e a determinação bioquímica de fatores em sementes 

que promovam esta resistência . Acrescenta-se também a 

identificação de um número expressivo de substâncias químicas 

em variedades selvagens de P. vulgaris, como as proteínas 

(arcelinas, inibidores de a-amilase) e heteropolissacarídeos 

capazes de inibir o desenvolvimento destas pragas (Gatehouse 

& Gatehouse., 1998). 
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1.4 A familia Bruchidae e as plantas leguminosas 

As sementes de plantas leguminosas são importantes 

fontes alimentícias para a humanidade, como as do feijão , da 

ervilha e do grão de bico. Diferentes espécies de carunchos 

insetos coleópetoros que pertencem à família Bruchidae 

atacam essas sementes estocadas e conseqüentemente 

promovem grandes perdas agrárias e prejuízos anuais. 

Vinte e quatro horas após emergir da semente cada 

caruncho-fêmea põe de oitenta a cem ovos, depositando de um a 

três ovos sobre a superfície de outra semente. Larvas eclodem 

desses ovos furando a casca e penetrando nas sementes. 

Dentro destas, 'alimentando-se de amido e proteínas de reserva, 

desenvolvem até atingir a fase final de pupa. Um pouco antes de 

atingir este estágio, cada larva produz um orifício na semente, 

deixando uma camada fina ou "janela" na casca intácta. Após o 

período de 25 a 30 dias quando a pupa se transforma em inseto 

adulto, emergem da semente através do orifício deixado na 

casca (Figura 1) . 

Com um ciclo reprodutivo de aproximadamente trinta 

dias e uma produção aproximada de oitenta ovos por fêmea, a 

população de caruncho é capaz de destruir as sementes quando 

estocadas por vários meses, ainda que a infestação inicial seja 

moderada (Taleskar, 1987). Estes insetos-praga infestam as 

sementes, mesmo na presença de lectinas, inibidores de 

proteinases digestivas, bem como na presença de substâncias 

do metabolismo secundário como alcalóides, saponinas e 

glicosídeos cianogênicos. Em muitos casos, os compostos que 

possuem algum efeito sobre as pragas estão presentes em altos 

níveis em variedades silvestres. Porém, durante a evolução, a 



'snJe!:Jsejqns 

"Z Jod epelsalU! wnwoo O~f!al op saluawas -~ eJn6!:I 

81 o~:)npOJlUI 



Introdução 19 

domesticação dessas plantas eliminou ou diluiu esses 

compostos, por serem tóxicos para os humanos ou por 

possuírem sabores desagradáveis. O fato desses insetos 

coevoluirem com sua fonte de alimentação natural levou a 

seleção de cepas de insetos capazes de lidar com a presença 

daqueles defensores nas sementes (Chrispells, 1996). 

Atualmente, as técnicas de transformação de plantas 

através de engenharia genética podem acelerar o 

desenvolvimento de novas variedades resistentes ao ataque de 

pragas, permitindo primeiramente (i) que genes de uma espécie 

de planta sejam introduzidos em outra, (ii) que um fator de 

resistência presente em baixos níveis possa ser superexpresso e 

finalmente, (iii) que vários fatores possam ser introduzidos 

simultaneamente em níveis sub-ótimos. Isso mimetizaria a 

situação natural e poderia evitar a quebra de resistência da 

semente a uma determinada praga (Chrispells, 1996). 

Portanto, o entendimento destes fatores que 

promovem defesa contra insetos-praga é extremamente 

importante para a compreensão da relação planta-praga e para 

o uso em programas de melhoramento de plantas (Chrispells, 

1996). Dentre estes fatores, é de fundamental importância o 

conhecimento de substâncias que agem sobre enzimas 

digestivas como os inibidores de a-amilase e os inibidores de 

proteinases. 

1.5 Inibidores de a-amilases (Ais) 

As a- amilases catalisam a hidrólise de ligações 

glicosídicas a-1,4 em polissacarídeos como o amido e o 

glicogênio. Essa enzima está presente em vários organismos 



Introdução 20 

desde procariontes a eucariontes. Essa enzima é largamente 

usada em biotecnologia para a degradação de amido e em 

indústrias químicas para a produção de oligossacarídeos por 

transglicosilação (Terashima & Kator, 1996). As amilases são 

também alvo para o desenvolvimento de drogas no tratamento 

de diabetes e obesidade (Layer et aI., 1985; Lankisch et aI. , 

1988). 

Diversos tipos de compostos orgânicos como 

acarbose, iso-acarbose e ciclodextrinas são inibidores de 

amilases não protéicos. (Kim et aI., 1999). A atividade inibitória 

de tais compostos sobre a-amilases é devido, principalmente, a 

sua estrutura cíclica, a qual se assemelha ao substrato e por 

isso liga-se ao sítio catalítico da a-amilase (Larson et aI., 1994). 

As . ciclodextrinas são encontradas em várias formas 

sendo denominadas alfa, beta e gama. As formas alfa e beta são 

capazes de inibir diversas a-amilases, porém são . hidrolisadas 

por amilases fúngicas (Suetsugu et ai., 1974; Kamitori et aI., 

1999). Por outro lado, a amilase salivar humana e a amilase 

pancreática hidrolisam y-ciclodextrina (Kondo et aI., 1990). 

Inibidores de a-amilases protéicos são encontrados 

em microrganismos, plantas e animais (Silano, 1987; Ryan, 

1990; I ulek, 2000). Em plantas, são particularmente abundantes 

em leguminosas e cereais (Iguti & Lajolo, 1991; Garcia-Casado 

et aI. , 1994; Feng et aI., 1996; Giri & Kachole, 1998; Melo et aI., 

1999) . Diferentes inibidores de amilases, encontrados em 

plantas, exibem diferentes especificidades contra amilases de 

diferentes fontes. Em alguns casos, os inibidores agem apenas 

contra as a-amilases de mamíferos, enquanto outros agem 

somente contra a-amilases de insetos. Esses inibidores têm sido 

extensivamente estudados, devido a sua ação em enzimas 
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humanas , sua implicação como maior alérgeno na asma de 

padeiro, possuindo também papel no mecanismo de defesa de 

plantas contra insetos e microorganismos . O modo de ação 

desses inibidores se baseia na ligação de regiões da proteína 

com o sítio ativo da amilase, através de pontes de hidrogênio, 

bloqueando assim o acesso ao substrato. 

A estrutura cristal da a-amilase de Tenebrio mo/itor 

em complexo com o inibidor de amaranto (Amaranthus 

hypochondriacus) mostra que o inibidor se insere diretamente 

na depressão onde está presente o sítio ativo, prevenindo a 

ligação com o substrato (Pereira et a/., 1999) . Nessa interação, 

18 resíduos do inibidor interagem diretamente com 24 resíduos 

da enzima. A área total de contato é 2085 A2 (994 A2 do TMA e 

1091 A2 do inibidor de amaranto) . 

Os trabalhos sobre os aAls de raízes, tubérculos e 

frutos aparecem em número reduzido. Há um relato de um 

inibidor obtido da casca de batata, dialisável, com estabilidade 

de 90% após ser autoclavado a 1200 C, por 10 min (Hemberg & 

Larsson, 1961), porém essas pesquisas não tiveram 

continuidade . 

Posteriormente, Shivaraj et alo (1979) investigaram a 

presença de inibidores de a-amilases em 13 diferentes 

tubérculos e bulbos, tendo resultados positivos somente em 

duas variedades de inhame, C%casia antiquorum, e em cará, 

Dioscorea a/ata . Esses inibidores atuam sobre as a-amilases 

pancreáticas humana e de porco , como também sobre a amilase 

salivar humana. 

A caracterização da fração ativa do inhame revelou a 

existência de dois inibidores protéicos de a-amilase (Sharma & 

Pattabiraman , 1980). Estes inibidores possuem peso molecular 
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de 14,3 kDa e 12,5 kDa, sendo resistentes ao ataque de 

pepsina, tripsina, quimotripsina e pronase. Em trabalho 

semelhante, os mesmos autores caracterizaram o inibidor 

glicoprotéico do cará (Sharma & Pattabiraman, 1982). Esse 

inibidor se destaca por possuir 64% de carboidratos na molécula 

e ser inativado por tripsina e quimotripsina. 

Seltzer & Strumeyer (1990) relatam o isolamento de 

dois inibidores de a-amilases do inhame com 11,9 kDa,os quais 

são estáveis à temperatura de ebulição por até 3h, às variações 

de pH na faixa de 2 a 12, bem como a agentes dissociantes, 

como uréia 6M e cloreto de guanidina 8M. Assim como 

demonstrado nos trabalhos dos aiAs de tubérculos, não houve 

perda de atividade após tratamento com tripsina e subtilisina. 

As frações protéicas de tubérculos como Xanthosoma 

e Solenostemon também apresentam atividades inibitórias 

contra a-amilase salivar humana. O inibidor de a-amilase de 

Solenostemon apresenta alta estabilidade ao calor, sendo 

estável após o aquecimento a 80°C, por 15 mino O inibidor de 

Xanthosoma apresentau um decréscimo de atividade de 50% 

após o aquecimento a 60° C (Prathibha et aI., 1995). 

Uma fração protéica capaz de inibir a-amilases de 

pâncreas de porco, saliva humana e Aspergillus oryzae foi 

identificada em raízes de mandioca (Magalhães et aI., 2000.). 

Esta fração fica retida em coluna cromatográfica de Red

Sepharose. 

Sobre os aiAs encontrados em frutos há um registro 

de um inibidor endógeno na manga, Mangifera indica (Mattoo & 

Modi, 1970), que apresenta natureza protéica, não dialisável, 

termolábil, e com padrão de inibição competitiva. Esse inibidor 

age ainda sobre a a-amilase encontrada em banana (Musa sp). 
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No mesmo trabalho, os autores se referem a outro inibidor 

endógeno obtido em bananas, que fora descrito anteriormente, 

porém a sua existência não foi confirmada . 

1.6 Inibidores de a-amilases de trigo 

Entre os cereais, o trigo é particularmente abundante 

em inibidores de a-amilases (Feng, et ai., 1991). Alguns deles 

são seletivos, inibindo fortemente a-amilases de insetos e não 

inibindo a-amilases de mamíferos. Inibidores de a-amilases 

específicos para insetos são monoméricos os quais, baseado na 

mobilidade eletroforética, são denominados inibidores do grupo 

0.28 (Silano, 1987). A especificidade, a arquitetura monomérica 

e o tamanho em torno de 14kDa, fazem com que os genes 

destes inibidores sejam bons candidatos para introdução em 

plantas, visando a resistencia aos insetos-praga. A seqüência 

completa de aminoácidos da família dos inibidores de a-amilases 

de trigo, denominados WRP24, WRP25, WRP26, WRP27, 0.19 e 

0.53, já foi determinada (Feng et ai., 1996) . Alguns deles 

possuem diferenças de seqüência em torno de 50%, enquanto 

0.19 e 0.53, possuem 94% de similaridade (Fraco et aI., 200). Os 

inibidores desta família apresentam em torno de 10 resíduos de 

cisteína, os quais formam cinco pontes dissulfeto. São 

resistentes a tratamento térmico e são estáveis a valores 

extremos de pH (Buonocore & Silano, 1986). Através de análise 

por dicroísmo circular notou-se a presença de um alto conteúdo 

de a-hélices na estrutura, ao contrário do inibidor de a-amilase 

de S. tendae e do inibidor bifuncional de amilase e serino

proteinase de trigo, que é composto basicamente de fitas beta 

(Zemke et ai. 1991). 
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A estrutura tridimensional do inibidor de trigo 0.19, 

foi determinada por análise cristalográfica (Oda et aI., 1997). 

Sua estrutura é formada por cinco a-hélices arranjadas de forma 

anti paralela, satisfazendo o enovelamento das hélices . Os dez 

resíduos de cisteína formam pontes dissulfeto entre os pares 

Cys6-Cys52, Cys20-Cys41, Cys28-Cys83, Cys42-Cys99 e Cys54-

Cys 115. O padrão de pontes dissulfeto no 0.19 é idêntico ao 

padrão encontrado nos inibidores 0.28 e no Inibidor bifuncional 

de milheto - RBI (Strobl et aI., 1995), além de apresentar 26% 

de similaridade em relação à estrutura primária, a superposição 

entre as duas estruturas terciárias (RBI e 0.19) mostrou uma 

conformação idêntica entre os resíduos 5-68 e 78-164 do 0.19, 

porém o segmento correspondente aos resíduos 69-77 apresenta 

uma alça muito curta capaz de formar uma pequena estrutura B 
anti paralela (Oda, et aI., 1997). 

Um modelo de interação entre 0.19 e a amilase 

salivar humana foi efetuado baseado na estrutura cristal do 

complexo entre a a-amilase de T. molitor:inibidor RBI (Franco et 

aI., 2000). A comparação entre as interfaces das duas 

estruturas mostrou que o inibidor 0.19 deve estar no sítio ativo 

da enzima na mesma orientação que o inibidor de milheto. No 

modelo HSA-0.19, novas alças próximas ao sítio catalítico 

promovem uma maior interface de interação. Nesse trabalho foi 

testada a atividade inibitória de diversos inibidores de trigo 

perante as a-amilases de pâncreas de porco, Z. subfasciatus, A. 

obtectus e C. maculatus. Além de ter sido observado uma 

variação nas especificidades, um dos inibidores, denominado 

WRP27, não foi capaz de inibir nenhuma das amilases testadas . 

O alinhamento das seqüências primária entre estes inibidores 

mostrou uma mudança na posição 109 somente presente em 

WRP27 _ Nesta posição todos os outros inibidores possuem uma 
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glicina, enquanto que WRP27 possui uma arginina. No modelo, 

esta glicina está posicionada na interface de interação na qual 

qualquer cadeia lateral pode causar impedimentos estéricos. 

Apesar da semelhança na estrutura primária entre os 

inibidores denominados 0.19 e 0 .53, estes se diferem em relação 

à especificidade perante a-amilases de diferentes organ ismos. 

Enquanto ambos são capazes de inibir as a-amilases de insetos 

que atacam leguminosas, como A. obtectus, C. maculatus e Z. 

subfasciatus , apenas o inibidor 0.19 é capaz de inibir fortemente 

a amilase pancreática de mamíferos (Franco et aI., 2000) . 

Este fato torna o inibidor denominado 0.53 um bom 

candidato como controle do crescimento de larvas de Z. 

subfascíatus, evitando possíveis efeitos anti nutricionais em 

mamíferos alimentados com feijões transgênicos que expressem 

esta nova proteína. 

1.7 Inibidores de a-amilases de feijão (P. vulgaris) 

Em P. vulgaris, já foram identificados vários tipos de 

inibidores diferentes de amilases. Sua relação estrutura-função 

tem sido revisada em detalhes (Ho et aI., 1994, Franco et aI., 

2002). Esses inibidores geralmente são glicoproteínas e são 

formados por duas ou mais subunidades. O perfil físico-químico 

dos inibidores de a-amilases de feijão esteve sempre associado 

ao das lectinas. A composição em aminoácidos e açúcares, o 

padrão eletroforético, o ponto isoelétrico, a permanente 

contaminação de uma proteína nas purificações da outra, e 

algumas reações imunológicas cruzadas, evidenciavam a 

estreita relação estrutural entre ambos. A descoberta das 
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arcelinas em feijões silvestres mostrou o elo comum na 

diversificação evolutiva (Finardi-Filho et aI. , 1996). 

Além da composição, a seqüência de aminoácidos é 

muito semelhante nos três tipos de proteínas, com regiões 

homólogas. A comparação de seqüências em banco de dados 

permite dizer que se trata de uma verdadeira família de 

proteínas, com identidade entre os resíduos superior a 90% 

entre isoformas da mesma proteína e acima de 60% de 

similaridade entre todos os componentes (Mirkov et aI., 1996). 

Um dos inibidores de feijão, denominado a-amilase 

inibidor (aAI1), encontrado em variedades obtidas 

comercialmente, inibe as a-amilases do trato digestivo de 

mamíferos e d~ alguns coleópteros (Marshall & Lauda, 1975; 

Ishimoto et aI., 1996). Foi mostrado que o inibidor aAI1 expresso 

em ervilhas transgênicas, confere resistência, inibindo o 

crescimento das larvas dos carunchos C. maculatus e B. pisorum 

(Schroeder et aI., 1995). 

o aAI1 é primeiramente expresso em uma forma 

inativa, contendo uma pró-região, que é posteriormente 

processada proteoliticamente no resíduo asparagina 77, 

tornando-se assim, um potente inibidor da amilase de pâncreas 

de porco (PPA) (Pueyo et aI., 1993). 

Mudanças pós-traducionais são responsáveis por 

esta atividade e consiste na associação não covalente de duas 

cadeias polipeptídicas (a e B) contendo 77 e 146 resíduos, 

respectivamente. O complexo PPA-aAI1, mostrado por 

cristalografia, consiste de um dímero do inibidor e duas 

moléculas de enzima totalizando um massa molécula de 150 kDa 

(Bompard-Gilles et aI., 1996). Sua estrutura terciária não contém 
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a-hélices e é rica em folhas p antiparalelas. Além disso, é 

formada por três alças, denominadas LO, L 1 e L2 que se 

projetam para fora da molécula. 

A alça L2 é significativamente longa na estrutura, 

formando juntamente com L 1 a parte que interage com o sítio 

ativo da PPA. O sítio de processamento requerido para a 

ativação do inibidor (Asn77) está localizado na região de ligação 

ao resíduo glicano . O estudo cristalográfico revela três sítios de 

glicosilação nos aminoácidos asparagina 12, asparagina 65 e 

asparagina 140 em cada monônero do inibidor (Bompard-Gilles 

et aI., 1996). 

A atividade inibitória de aAI1 também ocorre contra 

amilases dos carunchos Callosobruchus maculatus, 

Callosobruchus chinensis e Bruchus pisorum. Esses insetos 

atacam freqüentemente sementes de feijão de corda (Vigna 

unguiculata) , ervilha (Pisum sativum) e feijão azuki (Vigna 

angularis). A ação é precedida pela formação do complexo 

enzima-inibidor que é dependente de pH, temperatura e 

concentração da proteína na semente (Le Berre-Anton et ai., 

2000). A transferência de cDNA codificando aAI1 de P. vulgaris 

para sementes de ervilha e de feijão azuki tornaram estes 

feijões resistentes a C. maculatus e C. chinensis (Shade et ai., 

1994; Ishimoto et aI., 1996). O sucesso dos experimentos tem 

encorajado diversas pesquisas no intuito de promover sementes 

resistentes a pragas naturais. 

Outro inibidor encontrado em sementes de feijão, 

denominado amilase inibidor 11 (aAI2), possui 78% de 

similaridade com o aAI1 e difere em relação à especificidade 

contra amilases (Ishimoto & Chrispeels, 1996). Esse inibidor é 

encontrado somente em variedades silvestres, que contêm 
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arcelina como maior proteína de reserva, no lugar de faseolina 

contida nas variedades cultivadas. Enquanto aAI1 possui 

atividade contra PPA e amilases de carunchos do Velho Mundo 

(Callosobruchus maculatus, Callosobruchus chinensis e Bruchus 

pisorum), aAI2 inibe amilase de Z. subfasciatus, um caruncho do 

Novo Mundo. Os dois inibidores possuem propriedades físico

químicas similares e apresentam reação cruzada em análise 

imunológica através de Western 810t, no entanto, apresentam 

padrões eletroforéticos distintos (Morton et ai. 2000). 

Durante a caracterização bioquímica, o aAI2 

demonstrou que sua atividade é dependente de pH, possuindo 

atividade inibitória ótima em pH 5,5. Em meio alcalino, pH 9,9, 

nenhuma inibição é verificada. A formação do complexo enzima

inibidor envolve interação direta entre as duas proteínas, onde 

um tripleto de aminoácidos (Trp-Ser-Tyr) presentes na região de 

interação do aAI1 é substituído por Tyr-Ser-Phe no aAI2 (Grossi 

de Sá & Chrispel/s, 1997). Porém, uma mutagênese sítio dirigida 

efetuada nesses aminoácidos, não foi capaz de alterar a 

especificidade do inibidor, mostrando que outras regiões são 

importantes para a ligação. 

A análise da interação entre ZSA (amilase de 

Z.subfaciatus) em complexo com os inibidores aAI1 e aAI2 foi 

efetuada utilizado-se como molde, a estrutura cristal da amilase 

de T. molitor e a estrutura cristal da interação entre aAI1-PPA. 

Os resíduos de aminoácidos que estão na interface de interação 

foram identificados e forças moleculares como pontes de 

hidrogênio e as pontes salinas estavam relacionadas com a 

estabilidade do complexo (Da Silva, et ai., 2000). Porém, estes 

estudos não permitiram determinar o motivo pelo qual o aAI1 

não consegue inibir aamilase de Z. subfasciatus, já que este 
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inibidor se ajustava à depressão onde está presente o sítio ativo 

da amilase, sem nenhum impedimento estérico. 

Vale lembrar que durante a década de oitenta, 

tabletes contendo extratos de feijão foram vendidos 

comercialmente, no intuito do controle da obesidade de humanos 

a partir da redução da digestão do amido e da absorção da 

glicose (Carlson, 1983) . Porém, diversos trabalhos mostraram 

que a concentração presente nos tabletes contendo 

bloqueadores de amido não possuía quantidade suficiente para 

diminuir a digestão desse carboidrato in vivo, muito menos para 

dificultar a absorção da glicose (Wolever et aI., 1983). Além 

disso, estes tabletes, formados a partir de extratos de feijão, 

possuíam grande quantidade de inibidores de tripsina e lectinas 

como contaminantes. Portanto, essas proteínas contidas na 

preparação não purificada dos inibidores de a-amilases, 

poderiam causar diversos danos à saúde como hipertrofia e 

hiperplasia do pâncreas, no caso dos inibidores de tripsina, e 

danos a células epiteliais da mucosa do intestino, no caso das 

lectinas (Liener et aI., 1984) . 

1.8 Resistência de Z. subfasciatus à proteínas de defesa do 

feijão. 

Diversos trabalhos têm tentado elucidar o possível 

mecanismo que garante resistência de Z. subfasciatus a altas 

concentrações de aAI1 no feijão. O estudo de a-amilases 

presentes neste inseto demonstrou a capacidade de expressão 

de a-amilases e glicosidases diferentes, em resposta a dietas 

variadas. Ensaios feitos com extratos de a-amilases do trato 
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digestivo de larvas de Z. subfasciatus, alimentados com 

sementes artificiais de feijão comum e de feijão de corda ou 

Caupi (Vigna unguiculata) , apresentou padrão de atividade 

amilásica diferente em gel de eletroforese. Além das bandas de 

atividade amilásica presentes nos dois experimentos, duas 

novas bandas de atividade amilásica eram visualizadas quando o 

inseto se alimentava de sementes de P. vulgaris (Silva et ai., 

2001). 

Este tipo de adaptação, através da indução da 

expressão de novas enzimas digestivas em resposta a proteínas 

potencialmente tóxicas, tem sido descrita em insetos que se 

alimentam com altas concentrações de inibidores de cisteíno e 

serino-proteinases (Jongsma & Solter,1997). A hipótese que 

explicaria a indução de novas amilases estaria relacionada com 

diferenças químicas e estruturais entre os grãos de amido (Silva 

et ai., 1999). Porém, os ensaios utilizando diferentes grãos de 

amido não provaram tal hipótese, sendo mais provável que este 

grau de indução seja provocado pela presença do inibidor aAI1 

em sementes de P. vulgaris (Silva et aI, 2001) . 

Como já citado anteriormente, o feijão comum possui 

uma família de proteínas de defesa que compreende as 

fitohemaglutininas, as arcelinas, e os inibidores de a-amilases. 

Estes inibidores, denominados a-AI1, encontrado em variedades 

comerciais, e o a-A12 encontrado em variedades selvagens, 

diferenciam-se em relação às suas especificidades. Apenas o a

AI2 é ativo contra a a-amilase Z. subfasciatus. O trabalho 

desenvolvido por Ishimoto & Chrispells (1996) demonstrou que o 

a-A11 sofre clivagem proteolítica por enzimas do trato digestivo 

de Z. subfasciatus. Na caracterização, esta protease mostrou ser 

do tipo serínica. Atraves do seqüenciamento de aminoácidos foi 

determinada a presença do sítio de clivagem na subunidade p, 
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que compreende resíduos de triptofano, serina e tirosina, típicos 

para serino proteinases (Mirkov, 1995). É também interessante 

notar que o inibidor a-AI2, capaz de inibir Z subfasciatus possui 

motivo diferente nesta posição, sendo substituído por tirosina, 

serina, fenilalanina. O trabalho recente desenvolvido por Silva 

et aI (2001) demonstrou que o trato digestivo de Z. subfasciatus 

apresenta várias classes de proteinase. Enquanto C. maculatus 

utiliza uma grande variedade de cisteino-proteinases, Z. 

subfasciatus utiliza adicionalmente proteases aspartil e seríno -

proteinases. Este fato pode explicar o porquê de tal inseto ser 

capaz de usar uma dieta bastante variada. 

Porém, várias questões deverão ser elucidadas visando o 

estudo do controle desta praga. Uma delas seria a total 

caracterização ' destas proteinases, através da obtenção da 

seqüência completa de aminoácidos por seqüenciamento a partir 

da extremidade amino-terminal ou o uso de oligonucleotídeos

consenso para obtenção dos genes através de amplificação por 

peR. Esta seqüência pode ser útil para o desenvolvimento de 

inibidores de proteinase especificos para esta praga. Outro 

ponto seria o estudo da interação da a-amilase de 

Z.subfascíatus com inibidores descritos na literatura que 

contenham atividade contra este inseto-praga. 
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2. Objetivos 

o presente trabalho tem como objetivo o estudo da 

interação entre o inibidor de trigo 0.19 e a amilase do bruquídeo 

Z. subfasciatus, assim como a identificação das diferenças entre 

os diferentes inibidores de amilases presentes em cereais, a 

partir de estudos bioquímicas e técnicas de modelagem 

molecular. 
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3. Materiais 

3.1 Reagentes 

Meio Grace - Cat. N . 11605-094, Invitrogen, USA 

Células de Spodoplera frugiperda (SF9) - Cato N . 8825-01 , 

Invitrogen, USA. 

Benzoamidina - Cat. N. B6506 , Sigma USA. 

Fenontrolina - Cat.N. P9375, Sigma , USA. 

Aprotinina - Cato N . A4529 , Sigma , USA. 

Leupepina - Cato N . L9783, Sigma , USA. 

Pepstatina A - Cat. N. P4265 , Sigma , USA. 
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Fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) - Cato N. P7626 , Sigma , USA 

Acrilamida e N,N metileno bis acrilamida - Sigma Chemical Co. ST 

Louis , EUA. 

TEMED - Sigma Chemical Co. ST Louis , EUA. 

Persulfato de amônio- Sigma Chemical Co. ST Louis , EUA. 

3.2 Colunas Cromatográficas 

Sephacryl S-200 H R - Cato N. 170584-10 Amersham Pharmacia 

Biotech , USA. 

CM cellulose - Cato N. 16062-10, Amersham Pharmacia Biotech , 

USA. 
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Epoxi-Activated Sepharose 6B - Cato N. 170480-01 , Amersham 

Pharmacia Biotech , USA. 

Reverse-Phase Column -Cat N. 218TP54 , VYDAC , USA. 

3.3 Proteínas para calibração da coluna cromatográfica de 

exclusão molecular 

Blue Dextran - Cat N. 170360-01 , Amershma Pharmacia Biotech , 

USA. 

Ribonuclease A - Cat. N. R83832 , Sigma , USA. 

Quimotripsinogenio A - Cato N. C4879 , Sigma , USA. 

Ovalbumina - Cat. N. A76641 , Sigma, USA. 

Anidrase carbônica - Cato N . C3934 , Sigma, USA. 

Albumina sérica bov ina - P7656, Sigma , USA. 

3.4 Equipamentos 

Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) - SHIMADZU 

SYSTEM CONTROLER - SCL 10. 
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Fonte de Corrente elétrica - Bio-Rad Power PAC 300 , California, 
EUA. 

Cubas e placas de vidro - Mini- Protein 3, Bio Rad, California, EUA. 

Estufa - WTC Binder , Alemanha . 

Espectrofotômetro - Hitachi, modelo U-2000, Hitachi, Japão . 
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3.5 Páginas eletrônicas utilizadas 

http://www.biochem.ucl .ac.uk/bsm/PP/serverlindex.html Página 

para análise da interação entre subunidades de uma proteína ou 

para análise da interação entre proteínas diferentes . 

http://www.expasy .ch/swissmod/SWISS-MODEL.html- Página que 

contém banco de dados de estruturas protéicas tridimensionais 

descritas na literatura. 

http://www.expasy .ch/tools/dna.html Página utilizada para 

tradução da seqüência de aminoácidos de uma proteína a partir de 

uma seqüência de nucleotídeos . 

http ://www.ch.embnet.org/software/TCoffee.html- Página utilizada 

para análise de identidade entre seqüências distintas de 

nucleotídeos ou de aminoácidos . 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ - página de busca contendo banco 

de dados de seqüência de aminoácidos, para a análise de 

seqüências desconhecidas. 

3.6 Software 

Swiss-Pdb Viewer Programa disponível na página 

http ://www.expasy .ch/swissmod/SWISS-MODEL.html. desenvolvido 

pelo Instituto Suíço de Bioinformática . Este programa foi utilizado 

para visualização da estrutura 3D de proteínas e modelagem 

molecular de estruturas a partir da seqüência de aminoácidos, 

partindo de um modelo já descrito, com alta identidade de 

seqüência . 
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4. Métodos 

4.1 Purificação das a-amilases de Z. subfasciatus 

Células recombinantes de Spodoptera fungiperida, 

expressando a-amilase de Z. subfasciatus, obtida no Centro 

Nacional de Recursos Genéticos (Cenargenl EM8RAPA) foi 

inoculada em meio Grace, contendo 10% de soro de vitela a 2SoC. 

Após a multiplicação das células por 72 horas, o meio foi 

centrifugado por 10 minutos a 1000 g. As células foram rompidas 

por 45 minutos em gelo no tampão de lise ( Tris-HCI 10 mM pH 7,5, 

NaCI 130 mM, 1 % de Triton X-100, 10mM de NaF, 10mM de fosfato 

de sódio e 10 mM de pirofosfato. Para evitar degradação das 

proteínas, foram utilizados vários inibidores de proteases (cloreto 

de benzamidina O,Smg/ml, fenanthroline 0,5 mg/ml, aprotinina 0,5 

mg/ml, leupeptina 0,5 mg/ml , pestatina A 0,5 mg/ml e 50 mM de 

fluoreto de phenilmetitsulfonil). O Iisato foi centrifugado a 1000 x g 

por 30 minutos e o sobrenadante utilizado para purificação . O 

extrato obtido da expressão da enzima em célula de inseto foi 

aplicado em uma coluna de troca iônica CM-Cellulose . O material 

retido foi eluído com um gradiente de NaCI de O a 1,0 M, 

originando um único pico. Este pico apresentou atividade 

amilásica . Apesar do isolamento de a-amilases em Z. subfasciatus, 

para o cálculo da estequiometria foi necessária uma melhor 

purificação da a-amilase majoritária. Para isso, acoplamos 13-
ciclodextrina em uma coluna Epoxi-Sepharose 68. Nesta coluna foi 

aplicado o pico retido da CM-Cellulose e o material retido foi eluído 
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em um único pico com uma maior concentração de f3-ciclodextrina 

(8mg/ml) . 

4.2 Isolamento e caracterização de Inibidores de a-amilase de 

trigo. 

Sementes de trigo, variedade BR35, foram obtidas no Centro 

Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAI EMBRAPA). As 

sementes foram maceradas em moinho e as proteínas extraídas 

com 0.15M de NaCI, por agitação por 5 horas, a 4°C . O material foi 

então centrifugado a 10000 x g por 30 minutos. O precipitado foi 

descartado e o sobrenadante submetido a precipitação com sulfato 

de amônio a uma concentração entre 20% e 40% de saturação. 

Após diálise exaustiva contra água, a fração foi aplicada em coluna 

de fase reversa (Vydac 218TP54) em cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE), utilizando 3 paços de gradiente de acetonitrila: O 

a 30% em 10 minutos, 30 a 60% em 40 minutos e 60 a 100% em 10 

minutos. Os picos foram monitorados por leitura em 

espectrofotômetro a 216 nm. Os picos referentes aos inibidores 

0.19 e 0.53 foram liofilizados e estocados a _20 0 C (Figura 2). 
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4.3 Visualização das proteínas em géis de poliacrilamida em 

condições desnaturantes (SDS-PAGE) 
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Para a visualização do padrão das proteinas purificadas 

neste trabalho foi utilizado o método desenvolvido por Laemlli 

(1970). Os géis forma montados utilizando duas concentrações 

diferentes: o gel de aplicação contendo acrilamida 3,75% e SOS 

1 % em tampão Tris-HCI 0,05M, pH 6,8 e o gel de separação 

contendo acrilamida 12% e SOS 0,1% em tampão Tris-HCI 1,0 M 

pH 8,8. As amostras foram dissolvidas em tampão para 

eletroforese (0,5M Tris-HCI, pH6,8, SOS 8,2%, sacarose 2% e 

0,001 % de azul de bromofenol). Foram utilizados como marcadores 

de mobilidade eletroforética, proteínas de pesos moleculares 

conhecidos. A eletroforese desenvolveu-se a temperatura 

ambiente, sob corrente constante de 15 mA durante 

aproximadamente 1 h, utilizando-se uma fonte regulável de corrente 

contínua. As bandas protéicas foram visualizadas pela 

transferência do gel para uma solução corante contendo 0,1% p/v 

de Coomassie Brilliant Blue em 25% v/v de metanol e 10% de ácido 

acético. 

4.4 Construção dos modelos do complexo amilase-inibidor 

A construção dos modelos de interação entre os 

inibidores de a-amilases de trigo, 0.19 e 0.53, em complexo com a 

a-amilase de Z. subfasciatus foi efetuado baseado na única 

estrutura cristal do complexo TMA- RBI (amilase de Tenebrio 

molitor e inibidor bifuncional de milheto - Eleusine coracan, código 

POB - 1TMQ) . Para isso, foi verificada a identidade na seqüência 
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de aminoácidos entre o inibidor de a-amilase de milheto (RBI) e os 

inibidores de a-amilase de trigo, como também entre a-amilase de 

Tenebrio molitor (TMA) e a amilase de Z. subfasciatus (ZSA), 

utilizando o programa T-Coffee (URL-

http://www.ch.embnet.org/software/TCoffee.html). O programa 

Swiss Modell PDB Viewer, disponível na página eletrônica 

http://www.expasy.ch/spdbv/(Guex.&Peitsch.1997).foiutilizado 

para a sobreposição das estruturas baseado na seqüência de 

aminoácidos. Para o refinamento do modelo, um esquema de 

minimização de energia foi utilizado usando o programa Gromos 96 

(Van Gunsteren, 1996). Para evitar erros na orientação dos 

aminoácidos presentes no inibidor em relação aos aminoácidos da 

enzima e a conformação das cadeias laterais, ciclos alternados de 

minimização de energia foram utilizados. A análise do modelo foi 

efetuada baseado na análise do gráfico de Ramarchandran. Este 

gráfico reflete as possíveis rotações entre os aminoácidos 

pertencentes à cadeia de proteínas (Lehninger et al.,1995) . A 

análise da interação entre os resíduos de aminoácidos do 

complexo foi efetuado utilizando o programa 

Protein-Protein Interaction Server (Jones & Thorton, 1995; Jones & 

Thorton, 1996). 

4.5 Cromatografia de exclusão molecular em coluna 5ephacryl 

5-200 HR 

Para analisar a estequiometria da interação entre o 

inibidor 0.19 e a amilase de Z. subfasciatus, uma coluna de 

Sephacryl S-200HR, de dimensões 100 cm por 15 mm, foi 
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equilibrada em tampão fosfato de sódio pH 6 ,8, O,05M , contendo 

NaCI 20 mM e CaCb 0,1 mM, em um fluxo contínuo de 0.5 mllmin. 

Para a calibração da coluna foram utilizadas as seguintes 

proteínas : quimotrisinigênio A (25KDa), ribonuclease A (13,7kDa), 

anidrase carbônica (29kDa), ovalbumina (43 KDa), e albumina 

sérica bovina (67kDa). Os valores do Kav forma calculados usando 

a equação: Kav = (Ve - Vo)/(Vt - Vo), onde V e é o volume de eluição 

da amostra, Vo é o volume vazio estimado pelo Blue Dextran 2000, 

e Vt é o volume total da coluna. O volume vazio obtido foi de 75 ml. 

Uma reta foi obtida através da inclusão dos valores em um gráfico 

logarítimico de Kav x pesos moleculares e utilizados para estimar 

os pesos moleculares da a-amilase de Z. subfasciatus, o inibidor 

de trigo e o peso molecular formado pelo complexo enzima-inibidor. 

Um mg do inibidor foi aplicado na coluna. O pico relativo a sua 

leitura foi evidenciado por leitura a 280 nm e o peso molecular 

estimado a partir do cálculo do Kave análise no gráfico logarítimico 

padronizado. A mesma quantidade de amilase de Z . subfasciatus 

foi aplicada em seguida, sendo sua leitura também evidenciada 

por espectrofotometria a 280 nm. O peso molecular do maior pico 

obtido, referente à amilase também foi efetuado como descrito 

anteriormente. A relação estequiométrica entre enzima-inibidor foi 

verificada por análise do peso molecular obtida após a aplicação 

conjunta das duas proteínas na coluna, previamente incubadas por 

20 minutos a 370 C no mesmo tampão de equilíbrio da coluna. 
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4.6 Ensaio de inibição da atividade amilásica 

A atividade inibitória dos inibidores de a-amilase de 

trigo foi avaliada segundo método descrito por Bernfeld (1955) . 

Para a realização do ensaio foi o inibidor foi incubado por 25 

minutos, a 37°C, com a amilase purificada de Z . subfasciatus em 

tampão fosfato de sódio pH6,8, 0,05M, contendo NaCI 20 mM e 

CaCb 0,1 mM, em um volume final de 1,5 ml. Após este período, a 

reação foi iniciada com a adição 0,5 ml de amido 1 %. Após 10 

minutos de reação, 2 ml de uma solução de DNS (1 g de ácido 

dinitro salicílico em 20 ml de NaOH 2M e 30 g de tartarato de sódio 

e potássio em H20 q .s.p . 100 ml) foi adicionada. Os tubos de 

ensaio foram aquecidos a 100°C por 10 mino e adicionados a eles 5 

ml de água destilada. A leitura foi efetuada posteriormente a 530 

nm. A atividade inibitória foi evidenciada a partir da diminuição da 

leitura entre o tubo controle, que continha apenas a amilase em 

contato com o substrato, e o tubo teste , que continha a amilase em 

contato com os inibidores. 

4.7 Análise de identidade entre as amilases de insetos que 

atacam plantas cultivadas 

As amilases descritas na literatura, relacionadas aos 

insetos que atacam plantas cultivadas, foram analisadas em 

relação a sua similaridade de seqüência de aminoácidos. Para isso, 

a seqüência de aminoácidos das amilases de Z. subfasciatus, C. 

chinensis (caruncho que ataca Vigna unguiculata), T. molitor 

(inseto que ataca trigo), Phaedon Cochleariae (inseto que ataca 
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folhas de mostarda), Diabrotica virgifera (praga que ataca 

sementes de milho), Tribo/ium castaneum (praga que ataca farinha 

de diversos alimentos), Drozophi/a me/anogaster e Drozophila 

bocki (moscas que atacam frutos), foram alinhados utilizando o 

algoritimo ClustalW (Thompson, 1994). As regiões que 

apresentavam consenso entre as amilases foram identificadas, 

como também foram verificadas as diferenças nos resíduos de 

aminoácidos na superfície de contato entre o inibidor 0 .19 e a 

amilase de Z. subfasciatus. Partindo da análise da seqüência de 

aminoácidos, um cladograma foi construído, a partir do algoritmo 

desenvolvido por Page (1996), mostrando a formação de grupos 

com maior similaridade de seqüência. 

4.8 Análise de identidade entre os inibidores de amilase de 

cereais 

Os inibidores de a-amilases de milho (Zea Mays) , 

cevada (Hordeum vu/gare) , arroz (Oryza sativa), sorgo (Sorghum 

bic%r), além dos inibidores de trigo 0.19 e 0.53, foram analisados 

em relação à seqüência de resíduos de aminoácidos. Para isso, foi 

utilizado o mesmo método descrito anteriormente para a análise 

das a -amilases de insetos. Também foi realizada a analise da 

comparação entre os resíduos de aminoácidos presentes na 

superfície de interação do inibidor 0 .19 com a a-amilase de Z. 

subfasciatus. 
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5. Resultados 

5.1 Isolamento e caracterização de Inibidores de a-amilase de 

trigo. 

Os inibidores de a-amilase de trigo isolados em coluna 

de fase reversa por HPLC, apresentaram perfis semelhantes ao 

obtido por Feng et aI, 1996. Os inbidores de a-amilase presentes 

em trigo 0.19 e 0 .53, foram identificados com presentes nos dois 

primeiros picos . Os picos restantes , são referentes aos outros 

inibiodres de a-amilases de trigo descritos como WRP24, 

WRP25 ,WRP26 ,WRP27 (Figura 2) . 

5.2 Isolamento da amilase de Z. subfascialus. 

A cromatografia de afinidade em coluna de CM-cellulose 

está apresentou dois picos: um não retido a coluna e um adsorvido 

a coluna , que foi eluído com NaOH 0 ,1 M (figura 3) . Este pico 

retido foi dialisado e utilizado para cromatografia em coluna de 

epoxi- sepharose-6B contendo f3-ciclodextrina acoplada a coluna( 

figura 4 A). A purificação da amilase foi verificada por eletroforese 

em gel de poiacrilamida em condições desnaturantes , como 

mostrado na figura 4 B. 
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Figura 2 - Isolamento dos inibidores de trigo por cromatografia 

de fase reversa em sistema HPLC. Os picos referentes aos 

inibidores 0.19 e 0.53 estão mostrados na figura. 
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Figura 3 - Purificação da a -amilase de Z. subfasciafus. 

Cromatografia de exclusão molecular CM-Cellulose com o 

extrato obtido da expressão em células de S. fugiperida. P1 

representa o pico não retido e P2 o pico eluído com NaoH 

O.1M. 
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Figura 4 - Purificação da a-amilase de Z. subfasciatus. A

Cromatografia em Epóxi-Sepharose. O pico reluído com 

ciclodextrina apresentou atividade amilásica como mostrado na 

figura (linhas pontilhadas). B- Resultado da purificação da 

amilase de Z. subfasciatus por análise em eletroforese de 

poliacrilamida. A banda em torno de 50 kDa representa a a

amilase de Z. subfasciafus. 
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5.3 Atividade do inibidor 0.19 e 0.53 sobre a amilase da Z. 

subfasciatus. 

o gráfico da atividade da amilase de Z. subfasciatus em 

contato com os inibidores 0,19 e 0.53 mostrou uma relação 

equimolar de inibição (Figura 5) . A adição de 0,25 M dos inibidores, 

em um meio de reação contendo 1 M da amilase, inibiu a atividade 

em torno de 25%. A maior atividade inibitória foi obtida utilizando 

1 M dos inibidores. A adição de concentrações crescentes de 

inibidor acima de 1 M não foram capazes de aumentar a atividade 

inibitória, mostrando que a relação molecular entre o complexo 

enzima-inibidor está na forma 1: 1. 

5.4 Interação entre o inibidor 0.19 e a amilase de 

Z.subfasciafus em coluna de exclusão molecular Sephacryl -

S200HR 

Através da análise em coluna de exclusão molecular foi verificada 

a presença de um único pico de massa molecular em torno de 13 

KDa, quando o inibidor purificado de trigo era aplicado na coluna 

(Figura 6A). Quando a fração contendo a amilase de Z . 

subfasciatus foi aplicada a coluna, um pico predominante em torno 

de 47 KDa, foi observado além de picos com menor intensidade, 

referente a contaminantes, estes contaminantes são referentes a 

formas glicosiladas e deglicosiladas da amilase, além de 

precursores inativos (Figura 68). A análise da interação entre o 

inibidor 0.19 e a amilase de Z. subfasciatus mostrou a formação de 

um complexo com massa molecular aparente de 60 kDa (Figura 

6e). 
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Figura 6 - Cromatografia de exclusão molecular do inibidor 0.19 

(A), ZSA (8) e complexo ZSA + 0.19 (C). O complexo enzima

inibidor apresenta uma massa molecular aparente de 60 KDa. 
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5.5 Modelo de interação ZSA-O.19 

o modelo da associação do inibidor de trigo 0 .19, e de ZSA 

mostrou que o inibidor está fortemente acomodado no sítio de 

ligação da enzima , não apresentando nenhum impedimento estérico 

(Figura 7). A estrutura tridimensional do inibidor mostrou ser 

formado por 6 a-hélices curtas ligadas por longas alças sem 

estrutura secundária definida , além disso, uma pequena estrutura !3 

pregueada foi identificada . A analise da superfície de contato 

mostrou uma área total de interação entre as moléculas de 3025 ,2 

A2 (1370,7 A2 da amilase, somado a 1654,5 A2 do inibidor). Os 

resíduos de aminoácidos presentes na superfície de interação 

promovem a formação de 12 pontes de hidrogênio e a formação de 

uma ponte salina entre os resíduos de aminoácidos das proteínas 

(Figura 8). A partir dos resíduos apontados como importantes na 

formação do complexo verificou-se a interação do resíduo Ser2 do 

inibidor, formando 3 pontes de hidrogênio com os resíduos Asp 

204, Arg 202 e His 304 da enzima. Uma região formada por 

interações hidrofóbicas contendo os aminoácidos Trp 52 e Cys 53 

do inibidor e Trp 76 e Tyr 158 da amilase foi identificada. Os 

aminoácidos His 48 (inibidor) e aspartato 349 (enzima) 

apresentaram-se muito próximos formando uma ponte salina . 

Finalmente uma outra região formada por pontes de hidrogênio foi 

verificada. Esta região formada pelos aminoácidos Lys 108, Ser 

100, Gly 101 , e Asp 98 do inibidor, está associada aos 

aminoácidos Glu 71, Asn156 e Lys 122 da amilase. 
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Figura 7 Modelo do complexo entre a a-amilase de Z. 

subfasciatus (ZSA - em amarelo) e o inibidor de amilase de trigo 

0.19 (azul). O inibidor está ocupando a cavidade onde está 

presente o sítio ativo da enzima. A Interação entre os aminoácidos 

está mostrado como nuvens de interação. 
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Figura 8 - Superfície de interação entre a amilase de Z . 
subfaciatus e o inibidor 0 .19 de trigo. Os resíduos mais importantes 
na formação do complexo estão identificados na figura. Os 
resíduos de aminoácidos referentes à a-amilase de Z. subfasciafus 
estão descritos com letras de cor laranja , enquanto os resíduos 
de aminoácidos referentes ao inibidor estão marcados com letras 
brancas. 
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5.6 Comparação entre as seqüências de aminoácidos das 

amilases de insetos que atacam plantas cultivadas 

A análise de similaridade entre as seqüências de 

aminoácidos das amilases de Z. subfasciatus, C. chinensis 

(caruncho que ataca Vigna unguiculata), T. molitor (coleóptero que 

ataca trigo), Phaedon Cochleariae (inseto que ataca folhas de 

mostarda), Diabrotica virgifera (praga que ataca sementes de 

milho), Tribolium castaneum (praga que ataca farinha de diversos 

alimentos), Drozophila melanogaster e Drozophila bocki (moscas 

que atacam frutos), demonstram uma identidade acima de 58% 

(Figura 9) . 

A partir da sim~laridade da seqüência primária, foi possível separar 

estas amilases em três grandes grupos. O primeiro grupo, 

formado pela amilase de T.molitor e T. castaneum, D. virgifera e P. 

cochleariae, apresentou identidade acima de 65%. Este primeiro 

grupo foi dividido em dois subgrupos . O primeiro grupo foi formado 

por T. molitor e T. castaneum que apresenta identidade de 78% . 

O segundo subgrupo formado por amilases de D. 

virgifera e P. cochleariae apresentou identidade de 74% . A 

seqLJência primária que apresentou maior similaridade com a 

amilase de Z.subfasciatus foi a de C. chinensis, com um escore de 

66%, formando o segundo grupo. O terceiro e ultimo grupo foi 

formado por amilases das espécies do gênero Drosophila , onde a 

identidade foi de 98% . 
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T.MOUTOR 

T.CASTANEUM 

.---- D.V1RGIFERA 

~-- ~COCH~~E 

.---- Z.SUBFACIACTUS 

C.CHlNENSIS 

.---- D.BOCKI 

~-- ~MEUWOGASTER 

Figura 9 - Cladograma formado pela similaridade de seqüência entre as 

amilases de insetos que atacam plantas cultivadas. A similaridade 

encontrada entre os resíduos de aminoácidos foi: T. molitor e T. 

castaneum - 78%; T. virgifera e P. cochleariae - 74%; Z. subfasciatus e 

C. chinensis 66%; D. Bocki e D. melanogaster -98% . 
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5.7 Análise da identidade das regiões de interação entre 0.19 e 

ZSA, nas amilases de insetos 

A partir do pareamento da sequencia primária das amilases dos 

insetos que atacam plantas cultivadas, foi verificada a presença 

dos aminoácidos responsáveis pela interação com o inibidor 0.19 

(Figura 10). Desses aminoácidos, oito se encontram em posições 

conservadas em todas as amilases dos insetos testados, enquanto 

apenas dois resíduos presentes em ZSA, não correspondiam aos 

aminoácidos presentes nas outras amilases. O resíduo Glu 71 

(aminoácido com carga negativa) presente em ZSA, encontra-se em 

uma região onde nas outras amilases há um encurtamento de 

seqüência de ' dois resíduos de aminoácidos, com exceção da 

amilase de T. castaneum, onde este aminoácido é substituído por 

uma serina. A presença de lisina 351 em ZSA é completamente 

não usual. Todas as amilases de insetos aqui estudadas 

apresentam um ácido aspártico nesta posição. O ácido aspártico 

349 é conservado nas amilases de T. molitor, D. bocki e D. 

melanogaster, porém é substituída por serina em C. chinensis e D. 

virgifera, por triptofano em P . cochleariae e por asparagina em T. 

castaneum . 
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---------------------QKDANFASGRNSIVHLFEWKWNDIADECE 29 
---MQFKPILVLCLATLA-LGQKDPHFAADRNSIVHLFEWKWSDIADECE 46 
--MFLARIIVCLGFLALA-TAQFDTNYASGRSGMVHLFEWKWDDlAAECE 47 
--MFLARIIVCLGFLALA-TAQYDTNYASGRSGMVHLFEWKWDDlAAECE 47 
--MKLGVVQLILGLAVGF--TQKNSNFQPGRNSIVQMFEWNWGNLAKECE 46 
- -MRSTVLLLVL-AATCY--AQKNNNFVPGRNSIVQMFEWRWDDIANECE 45 
--MKIVILFCALSVTVSSVIGQKDNHFAQGRNTIVHLFEWHWDAIASECE 48 
MFLTSVLILCSLAALS---LGQKNNNFAPGRNTIVHLFEWHWDDIANECE 47 

* *: * : : *** * : * *** 
RFLQPQGFGGVQISPPNEYLVADG--RPwI~YQPVSYIINTRSGDESAF 77 
RFLAPKGFGGVQISPPNENLVVTSSNRPIIYQPVSYILNTRSGDEAAL 96 
NFLGPNGFAGVQVSPVNENAVKDS--RP YQPISYKLVTRSGNEEQF 95 
NFLGPNGFAGVQVSPVNENAVKDS--RP YQPISYKLVTRSGNEEQF 95 
TFLGPKGFAGIQISPPNENVVVGDlGRP YQPLSYQLTTRSGDEGAL 96 
TFLGPKGFAGVQISP-SENIVVN--GRP YQPLSYDLTTRSGDEGAL 92 
NFLGPKGFAGVQVSPPNENSVIG--DRPwI~YQPVSYQLTTRSGDESAF 96 
NFLGPKGFAGVQISPPAENTVIG--DRPwI~YQPISYALNTRSGDESAL 95 

** *:** *:*:** * * *********:** ****:* 
TDMTRRCNDAGVRIYVDAVINHMTGMNG-VGTSGSSADHDGMNYPAVPYG 126 
ADMISRCNAVGVRIYVDTVINHMTGMGG-TGTAGSQADRDGKNYPAVPYG 145 
ASMVRRCNNAGVRIYVDVVFNHMAADGGTYGTGGSTANPSSKSFPGVPYS 145 
ASMVRRCNNAGVRIYVDVVFNHMAADGGTYGTGGSTASPSSKSYPGVPYS 145 
ADMIKRCNNAGVRVYADVVFNHMAAKGG-SGTGGNNCDPSKKSYPAVPYG 145 
KSMLSRCNKAGIRVYADLVINHMAAASG-SGTAGHSCDAGSRSYPTVPYG 141 
ANMVQRCNNVGVRIYVDVVFNHMSATSG-GGTAGGSCDVGSLSYPSVPFG 145 
ASMIRRCNNAGVRIYVDAVFNHMSATSG-IGTGGSSCDVEPSASPAVPYG 144 

* *** *:*:*.* *:***: * ** * * **: 
SGDFHSPCEV!NIQDADNVRNCELVGLRDLNQGSDYVRGVLIDYMNHMID 
SGDFHDSCTVINIQDASNVRNCELVGLADLNQGSDYVRSKIIEYMNHLVD 
SLDFNPTCGI DANEVRNCELVGLRDLNQGNSYVQDKVVEFLDHLID 
SLDFNPTCAI DANQVRNCELVGLRDLNQGNSYVQDKVVEFLDHLID 
PDDFHPDCMI QDVNNVRNCQLVGLPDLDQSKQYVRDKIVGYLNHLVD 
GADFHKSCPI DPAEVRNCELVGLPDLDQGRQYVKDKlVEYMNHLVD 
SNDFHSKCD QDANNIRNCWLSGLPDLDQSHDYVRQKlVEYLNHLVD 
SGDFHGRCTS~DPNNIRNCWLSGLPDLDQSKDYVRDKILEYLNHLVD 

**: * ***:* ::*** * ** **:* .. **: :: :::*::* 
LGVAGlEHMSPGDLSVIFSGLKNLNTDYGFADGARPFIYQEVIDL 
LGVAG HMWPADLEAIYGSLKNLNTDHGFLLGQKPFIFQEVIDL 
LGVAG HMWPADLGVIYGRIKNLNTDHGFASGAKAYIVQEVIDM 
LGVAGfiPADLGVIYGRLKNLNTDHGFASGAKAYIVQEVIDM 
LGIAG HMWPADLSAIYGSVKNLNSAY-FPGGSRPLFYQEVIDY 
LGIAG HIWPADLQAMYASVKNLNTEF-FPENSRPFYYQEVIDF 
LGVAG PADLEAIYGSVKDL-TGSGLS--GRPFIYQEVIDL 
LGVAG~KHMWPADLQVIYGRVKDLNTDHGFSQGSRPFFYQEVIDL 
**:**********: * ** :*:* ***** 

176 
195 
195 
195 
195 
191 
195 
194 

226 
245 
245 
245 
244 
240 
242 
244 

GGEAISKNEYTGFGCVLEFQFGVSLGNAFQGGNQLKNLANWGPEWGLLEG 276 
GGEAISKHEYTGFGTVIEFQYGLSLGNAFQGGNQLANLANWGPEWNLLDG 295 
GGEAISKSEYTGMGAITEFRHSDSIGKVFRGKDQLRYLTNWGTAWGFAAS 295 
GGEAISKSEYTGMGAITEFRHSDSIGKVFRGKDQLRYLTNWGTAWGFAAS 295 
GTEPIKKGEYTGFGRVLDFVHGGQLTNVFRGQNQLKNLQSWGTSWGLASG 294 
GGDAIKREEYLGFGNVLEFRHGCELSKAFQGSNQLKNLKNWGTGWGLMQP 290 
GGEAVKKTEYNSFGTVLEFKYGTELGNAFQGHNALHWLENWGPAWGLLAG 292 
GGEGVSKNEYTGFGTVLEFKYGTELGNAFQGNNALHNLENWGPAWGLLEG 294 

* ** : * : * *:* * * ** * 
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LDAVVFVDI DNQR---TGGSQILTYKNPKPYKMAIAFMLAHPYG-TTRI 32 2 
LDAVAFID DNQR---TGGSQILTYKNPKPYKMAIAFMLAHPYG-TTRL 341 
DRSLVFVD DNQRGHGAGGADVLTYKVAKQYKMASAFMLAHPFG-TPRV 344 
DRSLVFVD DNQRGHGAGGADVLTYKVPKQYKMASAFMLAHPFG-TPRV 344 
SDTVVFID DTQRGDNG---RVLTYKEAKQYKMANAFMLAHPYAEIPKL 341 
HDSVIFVEi DTQR-SGSGGVEILTYKKAREYKMAVAFMLAHPHGETTKL 339 
TDAVAFID DNQR-DGSS-- AILTYKNPKPYKMAIAFMLAHPYG-TTRL 338 
TDAVVFID DNQR-TGSG-- AILTYKNPRPYKMAIGFMLAHPYG-TTRI 340 

*::*** ** :**** **** ****** 
MSSFDFTINDlGPPQDGSGNLISPGINDDNTCSNGYVCEHRWRQVYG-MV 
MSSFAFDNNDlGPPQDGAGNLISPSINDDGTCGNGYVCEHRWRQIFN-MV 
MSSFSFiDlGPPTTDGHNIASPIFNSDNSCSGGWVCEHRWRQIYN-MV 
MSSFSFS T GPPTTDGHNIASPIFNSDNSCSGGWVCEHRWRQIYN-MV 
FSGYYF GPPG----------QDNICAEGSGWVCEHRWRQIAN- MV 
FSGYSYDSN GPPGYGDEILGAEIKDNSCSNG-- WVCEHRWSQIYN-MV 
MSSYAFDSHDlGPPGQQPGFN----ADGTCTNGWV- -CEHRWREIFN-MV 
MSSFSFDYNDlGPPTQGPGFN----SVRNLHQ-WVGGANTGWRQILRVMV 
.* **** * ** 

371 
390 
393 
393 
380 
386 
381 
385 

TMA GFRNAVEGTQVENWWSNDDNQIAFSRGSQGFVAFTN-GGDLNQNLNTGLP 420 
T.CASTANEUM GFRNAVQETGIENWWSDGNQQIAFGRGNKGFVAFTI-GYDLNQHFETGLP 43 9 
D.BOCKI AFRNTVGSDDIQNWWDNGSNQISFSRGSKGFVAFNNDNYDLNSSLQTGLP 443 
D.MELANOGASTER AFRNTVGSDGIQNWWDNGSNQISFSRGSKGFVAFNNDNYDLNSSLQTGLP 443 
ZSA GFRNAVSGTDMTNWWTDGYQQIAFGRGNKGFVAFSL-SGDlKADLQTSLP 429 
C. CHINENSIS EFRNVVQGTPLTNWWTDGNQQIAFSRGNKGFVAFTV-SGDISADLQTSLP 435 
D.VIRGIFERA GFRNAVAGTDVTNWWSDGNQQIAFGRGHKGFIAFTL-QGDINQS I QTSLP 430 
P.COCHLEARlAE GFRNAVDGTSISNWWSDGNQQIAFGRGDKGFVAFTL-AGDINGNLQTSLP 434 

*** * *** :**:* ** :**:** * : : * ** 
TMA AGTYCDVISGELSGGSCTGKSVTVGDNGSADISLGSAEDDGVLAIHVNAK 470 
T.CASTANEUM AGSYCDVISGNAENGSCSGKTITVGGDGYADISLGANEDDGVIAIHVNAK 489 
D.BOCKI AGTYCDVISGSKIGSSCSGKTVTVGSDGRASIYVGSSEDDGVLAIHVNAK 493 
D.MELANOGASTER AGTYCDVISGAKIGSSCSGKTVTVGSDGRASIYVGSSEDDGVLAIHVNAK 493 
ZSA PGTYCDVITGDISNNSCTGKTVTVRGDGKATIHLSSGEPDGlLAIHVSAK 479 
C.CHINENSIS AGSYCDLITGISSNNSCTGKVVTVDGSGKAHIDVSG-- VDGVLAIHVNSR 483 
D.VIRGIFERA AGTYCDVISGSLENGSCTGKTVNVDGSGKAAISLSTNEDDGVVAIHVNAK 480 
P . COCHLEARIAE AGSYCDIVSGKLENGSCTGKTVNVDGNGQAYITLSSGEDDGFLAIHVGAK 484 

TMA 
T . CASTANEUM 
D. BOCKI 
D.MELANOGASTER 
ZSA 
C.CHINENSIS 
D.VIRGIFERA 
P . COCHLEARlAE 

Figura 10 

*:***:::* **:** 
L---- 471 
L---- 490 
L---- 494 
L---- 494 
LTSKL 484 
LQSKL 48 8 

480 
V---- 485 

Alinhamento entre 

* * * * ** .: **** . . .. 

as seq üên ci as primá ri as das 

amilases de T. molitor, T. castaneum , D. bocki, O melanogaster, Z. 

subfasciatus , C. ch inensis , D. virgífe ra e P. cochlearia e . Os 

res íduos na su perfície de contato com o inibidor 0 .19 estão 

marcad os em ve rmelho . 
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5.8 Identidade entre as seqüências de aminoácidos dos 

inibidores de a-amilase de cereais 

o grau de similaridade na seqüência de aminoácidos dos inibidores 

de a-amilases de milho (Zea mays), cevada (Hordeum vulgare) , 

arroz (Oryza sativa), sorgo (Sorghum bic%r) , além dos inibidores 

de trigo 0.19 e 0.53 , variou de 15 a 95% (Figura 11). Os inibidores 

de trigo foram os que apresentaram a maior grau de identidade. O 

inibidor de cevada apresentou a menor similaridade com os 

inibidores de milho, sorgo e arroz, porém apresentou a maior 

identidade com os inibidores de trigo. Os inibidores de sorgo e 

milho apresentaram 48% de identidade e formaram um segundo 

grupo. 

5.9 Analise da presença das regiões de interação entre 0.19 e 

ZSA, nos inibidores de amilase de cereais 

A seqüência primaria dos inibidores de amilases de cereais foi 

analisada em relação à presença dos aminoácidos responsáveis 

pela interação com a amilase de Z. subfasciatus (Figura 12). A 

amilase de cevada apresentou a maior similaridade em relação aos 

aminoácidos responsáveis pela interação com a amilase de Z 

subfasciatus, havendo modificação em apenas duas posições. O 

Asp 98 é substituído pelo ácido glutâmico em cevada e a Lys 108 é 

substituída por um resíduo de tirosina. Quando comparada à 

seqüência primária dos outros inibidores, uma variação bem mais 

significativa é notada. 
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o. sativa 

H. vulgare 

0.53 

0.19 

S bic%r 

Z. mays 

Figura 11 - Cladograma formado pela similaridade de seqüência 

entre os inibidores de amilases de cereais. A identidade 

encontrada entre os resíduos de aminoácidos foi: 0.19 e 0.53 -

95%, S. bic%r e Z. mays - 48%; H. vu/gare, 0.53 e 0.19 - 46%, O. 

sativa, Z.mays e S. bic%r - 15 - 34%. 
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~i; ===================================================~~~== ~ H.vulgare-----------------------MGAMWMKSMLLVLLLCMLMVTpMTGARSD~PWMW- 36 
O.sativa ----------------------MASNKVVFSVLLLAVVSVLAATATMAEYHHQDQVVYT 37 
S.bicolor---------------------------------------------------------TVD 3 
Z.mays MPLTWCSSIFQVTNANCTKKSIERPSTGELMASSSSSSHRRLlLAAAVLLSVLAAASASA 60 

2 
3 

053 ---CYPGQASQVPALPGCRPLLKLQCNG-------SQVPEAVLRDCCQQLADII - IIIRC 55 
019 ---CYPGQAFQVPALPACRPLLRLQCNG-------SQVPEAVLRDCCQQLAlI -lIIRc 55 
H.vulgare ---CDPEMGHKVSPLTRCRALVKLECVG-------NRVPEDVLRDCCQEVANI C 86 
O.sativa RARCQPGMGYPMYSLPRCRALVKRQCRGS------AAAAEQVRRDCCRQLAAVDDS RC 91 
S.bicolor VTACAPGLAIPAPPLPTCRTFARPRTCGLGGPYGPVDPSPVLKQRCCRELAAVP-S RC 62 
Z.mays GTSCVPGWAIPHNPLPSCRWYVTSRTCGIG----PRLPWPELKRRCCRELADIP-A RC 115 

053 
019 
H.vu1gare 
O. sativa 
S .bicolor 
Z.mays 

053 
019 
H.vulgare 
O.sativa 
S .bicolor 
Z.mays 

48 51 53 
50 52 

GALYSMLDSi GV-SEGQAGTGAFPSCRREVVKLTAAS---ITAVCRLPIEJ 111 
GALYSMLDS EH----------GAFPRCRREVVKLTAAS---ITAVCRLPI D 102 
GDLGSMLRS GV-GGGPE--EVFPGCQKDVMKLLVAG---VPALCNVPIPN 140 
EAISHMLGGI RELGAPDVGHPMSEVFRGCRRGDLERAAAS---LPAFCNVDIPNGG - 147 
AALGFMMDGVDAP----------LQDFRGCTREMQRIYAVSRLTRAAECNLPTIPG---- 108 
TALSILMDGAIPPGPD-AQLEGRLEDLPGCPREVQRGFAAT-LVTEAECNLATISGVAEc 173 

66 99 101 
100 

GAYVclDVAAYPDA 125 
GAYVclDVAAYPDA 116 
RG-VCY-WSASTDT 152 
---VCYWLARSGY- 157 
----GGCHLSNSPR 118 
PWILGGGTMPSK-- 185 

108 

Figura 12 - Alinhamento entre as seqüências primanas dos 

inibidores de amilases de cereais 0.53, 0.19, H. vu/gare, O. sativa , 

S. bic%r e Z. mays. Os resíduos na superfície de contato com o 

inibidor 0.19 estão marcados em vermelho . 
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Apenas um resíduo de aminoácido responsável pela interação é 

mantido em todos os inibidores (Cys 53) . O inibidor de a-amilase 

de arroz ainda apresenta dois resíduos em posições conservadas, 

nas posições referentes a Tyr 66 e Gly 101 . 
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6. Discussão 

Os Inibidores de a-amilase têm sido propostos como um 

fator importante no controle do desenvolvimento de insetos-praga 

que atacam diversas plantas cultivadas . Os inibidores protéicos de 

a-amilases presentes em leguminosas como o feijão comum, bem 

como em sementes de cereais , como o trigo têm a capacidade de 

inibir a a-amilase de Z . subfasciatus. O estudo do mecanismo de 

interação entre estes inibidores e as enzimas digestivas de insetos 

pode promover o desenho de inibidores potentes que atuem 

especificamente contra esta praga . 

6.1 Isolamento dos inibidores de a-amilase de trigo 

Os picos obtidos por HPLC em coluna de fase reversa 

foram numerados de 1 a 9. Após análise por eletroforese, bandas 

em torno de 28KDa e 13 KDa foram visualizadas além de outros 

contaminantes. Estas bandas foram previamente identificadas por 

Franco et aI. (2000) como pertencentes ao dímero do inibidor 0.53 

e ao inibidor 0.19 respectivamente. Estas bandas foram purificadas 

por eletro-eluição . Os demais picos visualizados por cromatografia 

foram descritos por Feng et aI. (1996), como pertencentes a outros 

inibidores de trigo denominados WRP25, WRP26 e WRP27 . Entre 

estes somente WRP25 possui atividade contra Z. subfasciatus . 
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6.2 Estudo da atividade dos inibidores 0.19 e 0.53 sobre a a

amilase de Z. subfasciatus 

o ensaio de inibição entre os inibidores de trigo e a a

amilase de Z . subfasciafus mostrou 100% de inibição de atividade 

quando 1 M dos inibidores eram incubados com a enzima . Este 

dado está de acordo com os resutados previamente apresentados 

por Franco ef aI. (2000). A inibição destes inibidores frente a a

milases de diversas origens mostrou sua atividade contra a

amiJase salivar humana , a-amilase de Acantocelides obtectus, 

Callosobruchus maculatus e mais recentemente sobre a a-amilase 

de Diabrotica virgifera (Titarenko & Chrispeels, 2000) . Porém, 

somente o inibidor 0 .19 é capaz de inibir a a-amilase de pâncreas 

de porco. 

6.3 Estudos por filtração em gel da formação do complexo 

enzima-Inibidor 

o estudo da formação do complexo-enzima inibidor foi 

efetuado a partir da comparação entre os pesos moleculares dos 

picos obtidos na cromatografia em gel de Sephacryl S-200HR. 

Quando apenas o inibidor 0.19 foi aplicado na coluna, um pico em 

torno de 13 KDa foi obtido . A aplicação na matriz cromatográfica da 

a-amilase purificada gerava um pico em torno de 43 KDa. Quando 

a enzima e o inibidor eram pré-incubados a 37°C por 25 min em 

uma relação molar de 1: 1, um pico predominante em torno de 60 

KDa foi observado . 
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o estudo de mecanismos de interação entre a-amilase

inibidor mostram diferentes padrões. No caso do inibidor de a.

amilase de feijão (a.-AI1) em contato com a a.-amilase de pâncreas 

de porco , foi observada a relação de duas moléculas de a.-amilase 

interagindo com um dímero do inibidor (Bompard -Gilles et aI., 

1996) . O trabalho desenvolvido por Takase (1994) com o inibidor 

de trigo 0.19 e a a-amilase de B. subtilis mostrou que este inibidor 

quando em contato com es~a enzima poderia formar pelo menos 

dois tipos de complexos, diferenciando-se em sua estequiometria 

de ligação. O primeiro complexo seria formado quando o inibidor 

encontra-se completamente saturado pela enzima, formando uma 

relação do tipo 2:1 . Quando a enzima foi completamente saturada 

pelo inibidor, um complexo 1: 1 era formado . Porém, este autor não 

demonstrou quais sítios poderiam ser utilizados pelo inibidor para 

conseguir ligar-se a duas moléculas de a.-amilase . 

O estudo da interação da a-amilase de ZSA e o inibidor 

0.19 mostrou que apenas um tipo de interação foi formado entre o 

complexo constituído por eles . Apesar de ter sido obserobservado 

a partir da estrutura cristal que o inibidor de a-amilase 0.19 é 

capaz de formar dímeros em solução (Oda et aI. , 1997), apenas 

uma unidade está relacionada com a inibição da a-amilase de Z. 

subfasciatus. 

6.4 Estudo da superfície de interação entre ZSA-O.19 por 

modelagem molecular 

O modelo tridimensional do inibidor 0.19, em interação 

com a a.-amilase de Z. subfasciatus, apresentou mudanças 
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estruturais quando comparado com a estrutura cristal já descrita do 

inibidor. As cinco a-hélices bem definidas na estrutura cristal são, 

arranjadas lado a lado , favorecendo o enovelamento da proteína 

(Oda et a/. , 1997) . No caso do modelo formado entre o 0 .19 e 

ZSA, longas regiões sem estrutura definida são observadas , além 

de segmentos curtos formando a-hei ices . Estas mudanças 

conformacionais possivelmente foram causadas pela ligação à 

enzima , como sugerido no mecanismo de interação entre a a

amilase de T.molitor a o inibidor de Amaranthus hypocondriacus 

(Perei ra et ai., 1999). 

A área total de interação entre o complexo enzima

inibidor foi de 3025 A2
. Este valor é superior ao encontrado na 

superfície de interação entre o inibidor 0 .19 e a a-amilase de T. 

molitor ( 2450 A2
) , e entre a a-amilase salivar humana (2859 A2). A 

menor superfície de interação entre um inibidor protéico e uma a

amilase, descrita na literatura , foi a obtida pela interação entre o 

inibidor de amaranto , com uma superfície de 2402A2 (Pereira et ai. 

1999) , enquanto que a maior superfície de interação é encontrada 

na interação entre PPA e-aAl1 (Bompard-Gilles et aI. , 1996) . 

6.5 Estudo das forças responsáveis pela formação do complexo 

O.19-ZSA 

Os resíduos de aminoácidos da a-amilase que 

interagem com o inibidor está mostrado na figura 6 . Entre estes , 

apenas o ácido aspártico corresponde a tríade catalílica da a

amilase , formada por Asp 204 , Glu240 e Asp 305. O inibidor ocupa 

a depressão onde está contido o sítio catalítico da enzima. Os tipos 

de interação responsáveis pela estabilidade do complexo formam 
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regiões hidrofóbicas, pontes de hidrogênio e ocorre também a 

presença de uma ponte salina . Este mesmo tipo de forças foi 

encontrado na estrutura cristalizada entre o complexo aAI1 e PPA. 

Porém , os resíduos presentes no sítio catalítico estão diretamente 

envolvidos na ligação ao inibidor, através de pontes de hidrogênio 

(Bompard-Gilles; 1996). No caso do inibidor de amaranto , o resíduo 

Asp 287, formador do sítio catalítico da a-amilase de T. molitor, 

forma uma ponte salina diretamente com o resíduo de Arginina7 do 

inibidor. Os outros dois resíduos do sítio catalítico estão 

conectados aos grupos funcionais dos resíduos dos inibidores 

através de pontes de hidrogênio . O resíduo Glu 222(TMA) está 

ligado com a Arg 7 (Inibidor), enquanto que Asp 185(TMA) está 

conectado com o grupo hidroxila da Tyr 28 (inibidor) . 

Ensaios utilizando mutagênese sítio dirigida , mostraram 

que , quando os resíduos de aminoácidos responsáveis pelo sítio 

ativo da a-amilase de B. subtilis eram modificados quimicamente, 

uma drástica diminuição da inibição desta enzima pelo inibidor 0.53 

era observada. Tal fato indica que estes resíduos são importantes 

para o reconhecimento da região de ligação por este inibidor de 

trigo (Takase , 1994). Porém, modelagem molecular do complexo 

entre a-amiJase salivar humana e o inibidor 0.19 não mostrou 

nenhuma ligação entre os resíduos responsáveis pelo sitio ativo da 

a-amilase salivar humana (Asp 159, Glu 233 e Asp 300), mostrando 

que no caso do inibidor 0.19, outros tipos de ligações podem ser 

fundamentais para a inibição da enzima, através do impedimento 

do acesso do substrato ao sítio ativo da enzima por ligações 

hidrofóbicas do inibidor com a depressão onde está contida a 

tríade catalítica (Franco et al. ,2000). Neste mesmo, trabalho o 

autor sugere que a possível explicação para a diferença de 
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atividade entre o inibidor 0.19 e 0.53 em relação a a-amilase 

pancreática estaria associada a mudança nos aminoácido His46 do 

0.19 por um ácido aspártico do 0.53 . Um ácido aspártico nesta 

posição poderia afetar a ligação com a a-amilase pancreática 

devido à proximidade com um resíduo de ácido aspártico na 

posição 347 gerando uma repulsão de cargas . 

6.6 Identidade entre as a-amilases de insetos 

A seqüência primária das a-amilases de diversos 

insetos que atacam plantas cultivadas foi analisada quanto à 

presença dos resíduos responsáveis pela interação com o inibidor 

0 .19. Os resíduos Trp 76 , Arg 78 , Asn 156, Tyr 158, Arg 202, Asp 

204, His 304 e Gln 352 , identificados como responsáveis pela 

interação entre ZSA-0.19, são conservados em todas as a-amilases 

de insetos analisadas . O resíduo Glu 71 e Lys 351 não parecem 

ser cruciais para a interação com o inibidor já que a presença 

deste aminoácido na a-amilase de T. molitor não impede a ligação 

com 0.19 , como já descrito. Estes resíduos não estão formando 

pontes salinas com os aminoácidos do inibidor , porém se 

aproximam dos resíduos Lys 115 e Glu 49 do inibidor formando 

interação de cargas. 

A presença do resíduo Asp 349 nas a-amilases dos 

insetos do gênero Drosophila e na a-amilase de T. molitor deve 

favorecer a ligação do inibidor a essas a-amilases . Este resíduo 

está fortemente ligado ao inibidor através de uma ponte salina com 

o resíduo His 48 . Ensaios de inibição da a-amilase de D. virgifera 

com o inibidor de trigo não foram capazes de inibir 100% a 



Discussão 68 

atividade da enzima (Titarenko & Chrispeels , 2000) . A substituição 

do Asp349 , um aminoácido carregado negativamente , por um 

resíduo de serina , aminoácido polar, pode explicar a fraca ligação 

entre o inibidor e a enzima , pela incapacidade da formação de uma 

ponte salina . 

A presença dos resíduos Tyr 158 e Trp 76, em todas as 

a-amilases aqui estudadas, favorecem a interação com o inibidor 

0 .19, a partir de seus resíduos Trp 52 e Tyr 66, formando 

interações hidrofóbicas que podem impedir o acesso do substrato 

ao sítio ativo da enzima . Além disso , a presença dos resíduos Arg 

202, Asp 204 , His 303 , presentes também nas a-amilases de 

insetos , podem estar fazendo pontes de hidrogênio com Ser 2 do 

inibidor , promovendo ainda mais a interação entre as diferentes 

moléculas . 

6 .7 Identidade entre os Inibidores de Cereais 

Os inibidores de cereais aqui estudados apresentam 

uma similaridade inferior a 50%, excetuando-se os inibidores de 

trigo 0 .19 e 0 .53 . Porém, foi observada similaridade nos domínios 

relacionados com a ligação à a-amilase de Z. subfasciatus . 

Os inibidores de sorgo e milho apresentaram o menor 

índice de conservação dos resíduos de interação presentes em 

0 .19 , onde apenas o resíduo Cys 51 é preservado . Estes resíduos 

não parecem promover grandes forças que mantenham a ligação do 

complexo, devido às suas posições na estrutura . A atividade do 

inibidor presente em sorgo foi descrita para os insetos Locusta 
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migratória e Periplaneta americana , não sendo relatada nenhuma 

inibição da atividade amilásica em insetos da ordem Coleóptera (Z. 

subfasciatus, T. molitar) , nem da ordem Díptera (gênero 

Drosophila) (Bloch & Richardson , 1991) . Estes inibidores são 

descritos como capazes de inibir as a-amilases por quelamento do 

cálcio, utilizado pela a-amilase (Franco et ai. 2002) . 

No inibidor bifuncional de arroz , os resíduos Tyr 66 e 

Gly 101 apresentam-se conservados e podem promover alguma 

interação com a a-amilase de Z. subfasciatus. porém outros 

aminoácidos são necessários para a inibição da a-amilase. Os 

inibidores bifuncionais de cereais , incluindo os inibidores de 

cevada e milho são caracterizados por inibirem enzimas de plantas, 

estando relacionadas com a regulação do metabolismo do amido 

durante o desenvolvimento da planta (Sidenius et ai., 1995). Estes 

inibidores interagem com as a-amilases através de pontes de 

hidrogênio e forças de Van Der Waals, próximas ao sítio catalítico 

da enzima . 

O inibidor de a-amilase de cevada apresentou a maior 

similaridade com os inibidores de trigo, sendo capaz de inibir a (X

amilase de T. molitor como mostrado por Barber et ai. (1989). 

Devido às diversas semelhanças entre a seqüência primária da a

amilase de T. molitor e a a-amilase de Z. subfasciatus, o inibidor 

de cevada deve inibir ZSA. Além dos resíduos identificados como 

importantes na formação do complexo ZSA:0.19, os resíduos Pro 

4, Trp 5 e Met 6 são conservados na região amino terminal. Além 

disso, os resíduos Arg 54 e Cys 55 , situados próximo a região de 

interação hidrofóbica entre a enzima e o inibidor estão presentes 

garantindo a estrutura da molécula. Porém, a adição de um 

resíduo de asparagina entre a posição 49-50 do inibidor de trigo, 
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além da mudança do resíduo His 48 por Arg inina podem interferir 

na interação. Apesar de não possuir carga líquida , este aminoácido 

é fortemente polar podendo levar ao afastamento entre os 

aminoácidos apoiares Trp 49 do inibidor e Trp 76 da a-amilase . A 

presença de uma Tyr 118,no lugar de uma lisina não parece gerar 

qualquer impedimento da molécula de inibidor já que nenhuma 

interferência de cargas é formada. 

Finalmente o inibidor 0 .53, que possui 95% de 

identidade com o inibidor 0 .19, apresenta, assim como o inibidor 

de cevada , uma modificação no resíduo His 46 . Este resíduo é 

substituído por um resíduo de ácido aspártico podendo assim 

interferir nas interações hidrofóbicas entre as moléculas. Além 

disso , a presença de uma quantidade a mais de nove resíduos 

entre os aminoácidos His 66 e e Gly 67 do inibidor 0 .19, pode levar 

a mudanças nas interações entre os aminoácidos que formam o 

complexo enzima-inibidoL Porém, não é desprezada a 

possibilidade de interações desse inibidor com a enzima através da 

ligação com o sítio ativo da enzima , já que não há nenhum 

impedimento estérico para isso . 

Os dados obtidos mostram o possível mecanismo que 

torna o inibidor 0 . 19 capaz de inibir uma gama de a-amilases , entre 

elas a-amilases de mamíferos e insetos . A presença de 

interações hidrofóbicas , pontes de hidrogênio e ponte salina 

promove uma maior força de interação , explicando sua forte 

capacidade de inibição . A dificuldade do inibidor 0 .53 de fazer 

interações hidrofóbicas com a-amilases explica a diferença de 

especificidade e a incapacidade de inibir 100% a atividade da a

amilase pancreática , como também a a-amilase de Diabrofica 

virgifera . 
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Os inibidores de cereais 0 .19 , 0 ,53 e de cevada aqui 

estudados , são possíveis candidatos para o controle do 

desenvolvimento de larvas de Z . subfasciatus. Através de plantas 

transgênicas contendo o gene destes in ibidores , sob o controle de 

um promotor de alta expressão , poderão ser produzidas sementes 

com resistencia ao ataque desta praga. Além do benefício na 

produção agrícola , culturas transgênicas codificando proteínas 

inseticidas apresentam um benefício potencial para o ambiente , 

pela diminuição no uso de pesticidas . A estratégia do uso de 

inibidor de a-amilase no controle de pragas , já foi utilizada com 

sucesso no controle do ataque de carunchos dos velho mundo 

Bruchus pisorum , C. maculatus e C. chinensis. Sementes de ervilha 

expressando o inibidor de feijão aA11, em concentrações de 0,8-1 % 

promovem a mortalidade das larvas no 1° ou 2° instar de 

desenvolvimento (Shade et aI., 1994, Schroeder et aI., 1995) . Os 

inibidores 0 .19 , 0.53 e o inibidor de cevada apresentam, portanto 

uma boa alternativa do controle não somente do desenvolvimento 

de Z. subfasciatus , como também de diversos outros carunchos 

predadores de sementes. 
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7. Conclusões 

o conjunto dos dados e resultados obtidos no presente estudo 

permitem concluir que: 

• Existe uma alta similaridade entre as a-amilases dos insetos 

Z. subfasciatus, C. chinensis, D. virgifera, D. melanogaster, 

P.chocleariae e T. castaneum , chegando próximo aos 60% . 

• Os inibidores de a-amilases de cereais apresentam de uma 

maneira geral , uma baixa siliaridade . 

• A análise de estequiometria de inibição da a-amilase de Z. 

subfasciatus pela a-amilase de trigo 0 .19 apresenta-se em 

uma relação de 1: 1. 

• Os inibidores 0.53 e o inibidor de cevada apresentaram maior 

similaridade nas regiões responsáveis pela interação com a 

a-amilase de Z. subfasciatus. 

• O inibidor de trigo 0 .19 interage com a enzima a partir de 

interações hidrofóbicas , pontes de hidrogênio e ponte salina 

envolvendo os resíduos Ser 2 , Gly 3,His 48 , Glu 51 , Trp 52 

Cys 53 , Tyr 66 , Asp 98, Ala 99, Ser 100, Gly 101 e Lys 108, 

do inibiidor e os resíduos Glu 71, Trp 76 , Arg 78, Asn 156, 

Tyr158 , Arg 202 , Asp204, His304 , Asp 349 , Lys 351 e Gln352 

da a-amilase de Z. subfasciatus. 

• Os inibidores de trigo 0 .19 e 0 .53 além do inibidor de cevada 

apresentam um grande potencial para o uso na transformação 

de sementes com o objetivo de controle do desenvolvimento 

de Z. subfasciatus. 
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