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RESUMO BIBLIOTECA
INSTITUTO DE QUíMICA
Umversidade de Sáo Paulo

No tubo digestivo das larvas de Anastrepha fratercufus e Anastrepha pickeli há 13-

glicosidases capazes de clivar dissacarideos, 13-glicosídeos tóxicos produzidos por plantas e

substratos sintéticos. As 13-glicosidases de A. Jratercufus são pouco ativas e as de A. pickeli são

bastante ativas sobre alguns compostos, entre eles linamarina, um glicosídeo cianogênico. Esse

composto está presente, em altas concentrações, no fruto da mandioca do qual a larva se

alimenta. A. fraterculus alimenta-se do fruto da goiaba e aparentemente consegue o carboidrato

que necessita por ação de a-glicosidases, que são bem mais ativas do que as 13. O fruto da

mandioca não é tão nutritivo e A. pickeli deve aproveitar a glicose da linamarina para obter

energia e consegue desintoxicar-se do aglicone tóxico.

Rhynchosciara americana apresenta quatro 13-glicosidases nas membranas microvilares

intestinais, sendo três delas 13-galactosidases. Dessas, duas são ativadas por Triton X-100 sendo

que a glicosidase, de maior mobilidade eletroforética é ativada por este composto, com uma Ka

de 4~M, um a de 0,5 e um 13 de 2.

13-tioglicosidases foram demonstradas em afideos. Nós verificamos que ocorre a clivagem

do tioglicosídeo sinigrina após separação das 13-glicosidases digestivas do Lepidoptera Diatraea

saccharalis por cromatografia hidrofóbica. Nesse inseto, a mesma enzima é capaz de clivar 0- e

S-glicosídeos com atividades semelhantes. Enzimas com essas características nunca foram

descritas anteriormente.

Esses experimentos ilustram a viabilidade das adaptações dos insetos na utilização de

compostos formados for ligações 13-glicosídicas, viabilizando a exploração de nutrientes

normalmente inacessíveis a outros animais.
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Summary

Anastrepha fraterculus and Anastrepha pickeli have in their midguts 13-glycosidases able

to hydrolase dissaccharides, synthetic substrate and plant toxic 13-glucosides. 13-glycosidases from

A. fraterculus have low activity and the enzymes fromA. pickeli may be highly active depending

on the substrate used. Linamarin, a cyanogenic 13-glucoside present in A. pickeli food (Manihot

fruit) is easly hydrolysed by A. pickeli 13-glycosidases (A. fraterculus eats on guava fruits and

may obtain carbohydrate through the action of a-glycosidases, that are much more active them

the 13-glycosidases). A. pickeli probably uses glucose derived from linamarinan avoiding the

effects ofthe toxic aglycon.

Rhynchosciara americana has 4 13-glycosidases (3 galactosidases and I glucosidase) in

their intestinal microvilar membranes. Two ofthese enzymes are activated by Triton X-IOO. In 13

glucosidase the activation has Ka= 4f.ll\1, a=O,5 e 13=2.

13-thioglycosidases occur in Aphids. One digestive 13-glucosidase from Diatraea

saccharalis resolved by hydrofobic chrornatography hydrolyses sinigrin. The same enzyme may

hydrolyse 0- and S-glucosides with the same efficienly. Enzymes with this specificity have never

been described before.

In this study we shown some adaptations of insects to use substrates with 13-glycosidic

bonds, allowing these organisrns to explore nutrients usualy avoided by other animals.
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1 Introdução

1.1 Considerações iniciais

Existem mais de 750.000 espécies de insetos descritas, sendo o maior grupo de animais

conhecidos. Cerca de 70 % das espécies de animais é representada por este grupo, evidenciado

seu tremendo sucesso, tanto pelo número de espécies e de indivíduos como pela sua grande

irradiação adaptativa. O sucesso dos insetos pode ser atribuído a vários fatores, mas certamente a

evolução do vôo concedeu a esses animais uma vantagem distinta sobre os outros invertebrados

terrestres. Esse grandioso grupo possui variadas características no que diz respeito tanto a

aspectos morfológicos como fisiológicos (Barnes & Rupert, 1996). As diferenças fisiológicas

existentes entre os organismos das várias ordens de insetos são normalmente maiores do que a

encontrada em outros grupos como os mamíferos, por exemplo. Por isso, generalizações não

podem ser feitas como normalmente é feito para os mamíferos. Dessa forma, para a compreensão

de uma determinada característica em insetos é necessário que se estude várias ordens e, muitas

vezes, diferentes espécies de uma mesma ordem

Outra das características que levaram os insetos a tamanho sucesso evolutivo foi a sua

capacidade de minimizar a competição intraespecífica, adotando hábitos alimentares distintos

quando larva e quando adulto. A capacidade de alimentar-se de variadas dietas e também de

driblar as estratégias desenvolvidas pelas plantas contra a herbivoria foram fatores

preponderantes para seu sucesso. Um maior conhecimento sobre a presença e as propriedades

das enzimas digestivas nos insetos pode levar a um melhor planejamento de estratégias de

controle, como por exemplo, a utilização de inibidores específicos de enzimas digestivas de

insetos, levando a diminuições de perdas agrícolas e do uso de agrotóxicos.
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1.2 Estrutura do tubo digestivo dos insetos

Um esquema geral do intestino dos insetos está apresentado na figura abaixo. O intestino

anterior começa na boca e inclui a cavidade bucal (no qual as glândulas salivares liberam sua

secreção), a faringe, o esôfago e o papo. O intestino anterior é coberto por cutícula e em alguns

casos ele pode ser reduzido a um pequeno tubo. O intestino médio representa a porção mais

importante do intestino na digestão do alimento pelos insetos. Ele consiste de um tubo simples

chamado ventrículo, que pode apresentar extensões em forma de sacos com fundo cego,

presentes normalmente no início do intestino médio, denominados cecos gástricos. Na maioria

dos insetos, no interior do intestino ocorre uma estrutura membranosa, em forma de tubo, de

constituição quitino-proteica. Essa membrana é denominada membrana peritrófica e divide o

lúmen do intestino médio em dois espaços; um dentro da membrana, denominado espaço

endoperitrófico, e outro entre a membrana e o epitélio do intestino médio, denominado espaço

ectoperitrófico. Na região do esflncter que separa o intestino médio e o posterior encontram-se

os tubos de Malpighi, estruturas responsáveis pela excreção nesses animais. O intestino posterior,

como o anterior, também é coberto por uma cutícula. Ele inclui o íleo e o reto, que são estruturas

envolvidas na absorção de água, terminando no ânus.

Intestino
anteriol'

: Pró - n:ntTÍcu]o

Intestino médio

Espaço cctopcrinófico

Espaço endoperilrófico

Intestino
posterior

Anus

- Esquema geral do tubo digestivo dos insetos. Copiado de Terra & Ferreira (1994).
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1.3 f3-glicosidases

Sempre que nos referirmos a f3-glicosidases (EC 3.2.1) estaremos falando de enzimas que

clivam ligações glicosídicas na configuração 13. Essas enzimas removem monossacarídeos a partir

da porção não redutora do substrato, podendo clivar dissacarídeos, oligossacarídeos, 13

glicosídeos produzidos por plantas, alquil glicosídeos e as vezes até polissacarídeos (ver Ferreira

et ai, 2001). São enzimas que realizam a digestão intermediária e final de celulose e

hemiceluloses, componentes abundantes nas paredes celulares das células vegetais. Elas possuem

duas regiões no sítio ativo, uma região chamada de sítio do glicone, onde se liga um

monossacarideo e a região do aglicone, onde se liga o restante do substrato. As glicosidases

apresentam apenas 1 subsítio (-1) de ligação do monossacarídeo na ponta não redutora do

carboidrato, daí a sua capacidade de liberar apenas monossacarídeos pela clivagem enzimática do

substrato. Os subsítios que interagem com os demais resíduos (+1,+2,+3, etc.) podem variar em

número e são chamados de subsitios de ligação do aglicone, pois podem interagir com resíduos

de monossacarídeos ou com grupos como aril e alquil, por exemplo. Essa numeração dos sub

sitios de acordo com o ponto de clivagem do substrato foi proposta por Davies e colaboradores

(1997).

As f3-glicosidases podem hidrolisar substratos contendo diferentes monossacarídeos na

posição do glicone, tais como glicose, galactose, fucose e xilose (Marana et ai, 2001).

Dependendo de qual tipo de substrato é mellior clivado, a enzima pode ser chamada de 13

glicosidase, f3-galactosidase, f3-fucosidase, etc.

Em nosso idioma, não existe, como na língua inglesa, a distinção entre enzimas que

clivam ligações glicosídicas quaisquer (f3-glycosidases) e as que hidrolisam substratos onde a

glicose ocupa o sub-sítio do glicone (f3-glucosidases).
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1.4 J3-glicosidases digestivas de insetos

As J3-glicosidases de insetos podem ser encontradas na forma solúvel dentro do lúmen do

intestino do inseto, aderidas fraca ou fortemente ao glicocálix, ou ligadas à membrana microvilar

dos enterócitos, como observado em Rhynchosciara americana (ver Terra & Ferreira, 1994).

O número de J3-glicosidases no tubo digestivo de insetos pode variar. Existem insetos que

possuem apenas uma J3-glicosidase capaz de clivar vários substratos. Outros insetos, no entanto,

possuem de duas a quatro dessas enzimas com especificidades mais restritas, mas que em

conjunto atuam na clivagem de diversos substratos (Ferreira et aI, 1998).

De modo geral, as J3-glicosidases digestivas melhor caracterizadas em insetos apresentam

massas moleculares que variam de 30 a 150 KDa e os valores determinados para seus pontos

isoelétricos (pIs) variam de 3,7 a 6,8. Os valores de pH ótimo normalmente encontrados variam

de 4,5 a 6,5 na maioria dos insetos, com exceção das J3-glicosidases de Lepidoptera que

apresentam um pH ótimo mais elevado (Terra & Ferreira, 1994). As determinações dos valores

de Km para NPJ3Dglu (substrato sintético mais utilizado para detecção de J3-glicosidases) ou

celobiose (glicose J3-1,4-glicose) variam de 0,2 a 2mM.

Embora hidrolisando substratos similares, as J3-glicosidases possuem especificidades

diferentes, preferindo J3-glicosídeos ou galactosídeos como substrato; com porções hidrofilicas

ou hidrofóbicas no aglicone. A maioria das J3-glicosidases estudadas até o momento preferem 13

glicosídeos a galactosídeos.

Baseando-se na eficiência catalitica relativa sobre vários substratos, Terra e Ferreira

(2004) propuseram a divisão das J3-glicosidases intestinais de insetos em duas classes. A classe A

inclui as enzimas que clivam com eficiência substratos com aglicones hidrofilicos, tais como

dissacarídeos ou oligossacarídeos. A classe B é formada por enzimas com alta atividade sobre

substratos com aglicones hidrofóbicos tais como alquil-, p-nitrofenil- e metil umbeliferil

glicosídeos. Enzimas da classe A são mais abundantes que as da classe B.
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Na classe A as /3-glicosidases possuem um subsítio para ligação de glicose na região do

glicone (-1) e 3 na região do aglicone (+1, +2, +3). Algumas dessas enzimas parecem estar

adaptadas para usar dissacarídeos além de oligossacarídeos. A alta atividade sobre dissacarídeos

se deve a alta afinidade por glicose dos sub sítios -1 e +1 (Ferreira et aI, 2003), enquanto as

enzimas muito ativas sobre oligossacarídeos têm afinidades similares por glicose nos subsítios

-1, +1 e +2 (Ferreiraetal, 2001; 2003).

Enzimas da classe A clivam ligações glicosídicas /3-1,3, /3-1,4 e /3-1,6 de di- e

oligossacarídeos, e devem ter como papel a digestão intermediária e final de celulose e

hemiceluloses. Enzimas da classe B muitas vezes são galactosidases ou são as principais

responsáveis pela clivagem de galactosídeos no animal. Uma vez que essas enzimas são muito

ativas sobre substratos com aglicones hidrofóbicos, seu papel fisiológico pode ser o de clivar

galactolipídeos muito abundantes nas membranas dos tilacóides (ver Terra e Ferreira, 2004).

Esses galactolipídeos são 2,3 diacil /3-D-galactosil D-glicerol (mono galactosil

diglicerídeo) e o 2,3 diacil l-a-galactosil 1,6 /3-galactosil D-glicerol (digalactosil diglicerídeo).

Esses são os principais glicolipídeos do reino vegetal e estão presentes nos tecidos fotossintéticos

(Harwood, 1980). Digalactosil diglicerídeos podem ser convertidos em monogalactosil

diglicerídeo pela ação de a-galactosidases capazes de clivar substratos com aglicones

hidrofóbicos. Enzimas desse tipo já foram detectadas em insetos (Grossmann & Terra, 2001).

Em Tenebrio molitor (Ferreira et aI, 2003) e em Abracris flavolineata (Marana et

aI, 1995) foi mostrado que há uma /3-glicosidase que é ativada por Triton X-I00. Essas enzimas

são também bastante ativas sobre glicosídeos com aglicones hidrofóbicos. A ativação dessas

enzimas por substâncias anfipáticas tais como o Triton X-I00 pode ser uma adaptação para que

elas só sejam muito ativas na vizinhança das membranas, aonde estariam presentes os seus

substratos (os glicolipídeos). Essa adaptação diminuiria a possível clivagem de glicosídeos

tóxicos, que são solúveis (ver Terra e Ferreira, 2004 e item 1.5).
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A região de ligação do aglicone pode ser comparada verificando-se a ligação de alguns

compostos. Conforme comentado anteriormente, há diferenças na afinidade por resíduos de

glicose entre os vários sub-sítios que ligam esse composto. A energia livre de ligação de resíduos

CR2 pode ser determinada usando uma série de alquil glicosídeos com número diferente de

carbonos como substrato (determinando-se o Km) ou como inibidor (determinando-se o Ki). A

análise desses resultados mostra que a região do aglicone é homogeneamente hidrofóbica em

grande extensão, pois a energia de ligação de cada resíduo CR2 é a mesma (ver Marana et aI,

2001; Ferreira et aI, 2001). Os valores obtidos para a energia de ligação de cada resíduo CR2 no

sítio do aglicone foi de -l,3KJ/mol para a 13gly 50 de S. frugiperda e de -0,97KJ/mol para a 13gly

1 de Tenebrio molitor, ambas enzimas pertencentes a classe A descrita acima (Marana et aI,

1995; Ferreira et aI, 2001). Surpreendentemente, o mesmo valor obtido para a alquil 13

glicosidase de Abracris flavolineata (Marana et aI, 1995), que é uma enzima da classe B, foi de 

0,47KJ/mol (Marana, Terra e Ferreira, dados não publicados). Uma vez que as enzimas de S.

frugiperda e T moluO!" mencionadas acima clivam eficientemente substratos com aglicones mais

hidrofóbicos que a 13-glicosidase de A. jlavolineata; não é a hidrofobicidade da região do

aglicone o determinante para que substratos hidrofóbicos sejam utilizados. Resultados

semelhantes a esse são encontrados quando se estuda 13-glicosidases de mamíferos (ver Gopalan

et aI, 1989). Nesses animais a hidrofobicidade da região do aglicone da cerebrosidase lisossôrnica

(cujos substratos são glicolipídeos) é menor que a apresentada pela mesma região presente na 13

glicosidase citossólica, que não cliva glicolipídeos. Talvez uma região do alglicone com uma

maior extensão homogeneamente hidrofóbica seja mais importante do que a hidrofobicidade em

si. Entretanto, mais estudos necessitariam ser realizados para esclarecer esse ponto.

A região do glicone foi menos estudada do que a do aglicone na 13Gly 50 de S.

frugiperda. Marana et aI, (2002) mostraram que a preferência da enzima por fucosídeos,

glicosídeos ou galactolipídeos é dada por interações do carboidrato que ocupa o sitio do glicone
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com resíduos específicos de aminoácidos presentes nessa região. No caso da ~Gly 50 de S

frugiperda, a especificidade depende principalmente de interações não covalentes de um resíduo

de E (E451 ) com algumas hidroxilas presentes no substrato.

Azevedo et ai (2003) compararam a especificidade das ~-glicosidases presentes em S.

frugiperda, Diatraea saccharalis e T molitor utilizando relações lineares de energia livre. Isso é

feito comparando-se o coeficiente de correlação linear e a inclinação da reta do plote de

log(kcatlKm) para vários substratos clivados por uma enzima, contra os mesmos parâmetros

determinados para a outra enzima. kcatlKm reflete as interações da enzima com o substrato no

estado de transição. Se dois sítios ativos são idênticos, o plote terá uma inclinação e um

coeficiente de correlação linear igual a 1. Nesse caso, os tipos e as forças das interações são as

mesmas nas duas enzimas. O plote de kcatlKm para pares de enzimas é chamado de relação

linear de energia livre porque kcat/Km está diretamente relacionado ao ~G de ativação (ver

Withers & Rupitz, 1990; Sierks et ai, 1992).

Quando essas comparações foram feitas com as ~-glicosidases encontradas em Tmolitor

(Coleoptera), que possui três dessas enzimas; em D. saccharalis (Lepidoptera), possui 3 ~

glicosidases e S frugiperda (Lepidoptera) possui 2 ~-glicosidases; verificou-se o seguinte

resultado: As enzimas mais semelhantes foram as encontradas emD. saccharalis e em T molitOl',

embora eles pertençam a ordens filogeneticamente distantes. Uma vez que esses dois insetos

possuem o mesmo número de ~-glicosidases (enquanto o outro Lepidoptera utilizado apresenta

um número menor dessas enzimas), Azevedo et ai especularam a possibilidade de que insetos

com o mesmo número de ~-glicosidases apresentariam enzimas com especificidades semelhantes

(uma a uma). Certamente a caracterização de um número maior dessas enzimas, derivadas de

insetos de várias ordens é necessária para que essa hipótese possa ser ou não reforçada.

13



1.5 P-glicosídeos tóxicos produzidos por plantas e as P-glicosidases de insetos

Muitas espécies de plantas produzem glicosídeos que possuem um grupo aglicone

hidrofóbico, muitas vezes aromático, e muito tóxico quando separado da porção glicosídica.

Esses glicosídeos tóxicos estão presentes em concentrações que podem variar de 0.5 a 1% do

peso seco do órgão (Spencer, 1998). A produção destes glicosídeos pelas plantas pode ser

entendida como uma forma de defesa contra a herbivoria Alguns desses P-glicosídeos são

cianogênicos, liberando um ácido cianídrico espontaneamente após a ação de uma p-glicosidase

(Spencer, 1998~ Verter, 2000). Os insetos que possuem essas enzimas podem clivar glicosídeos

ligados a compostos hidrofóbicos em maior ou menor grau. Desse modo, além de ter um papel

importante na digestão, as p-glicosidases são importantes na interação inseto-planta.

Entretanto, não é só a cianogênese que é importante para repelir o inseto predador. Uma

das indicações disso é o fato do esqueleto químico que carrega o cianeto ser bastante variado e

muitas vezes bastante complexo, o que demanda mais energia para sua síntese. Entre os aglicones

desses P-glicosídeos temos aldeídos e cetonas que podem reagir com resíduos de aminoácidos e

ácidos nucléicos. Cetonas apresentam maior toxidez para insetos que para mamíferos, uma vez

que em insetos, elas podem desnaturar a cutícula flexível do integumento (Spencer, 1998) e,

pode-se especular, afetar a estrutura quitino-proteica que forma a membrana peritrófica. Os

aglicones produzidos pela clivagem dos glicosídeos tóxicos também levam a formação de

compostos capazes de inibir a glicose 6-fosfato desidrogenase (Desroches et aI, 1997) e a

trealase (Silva et aI, 2004), enzima fundamental para o metabolismo dos insetos, uma vez que

esses apresentam uma trealosemia e não uma glicemia.

As estratégias utilizadas pelos insetos para alimentarem-se de vegetais que produzem

glicosídeos tóxicos ainda são pouco conhecidas, mesmo porque há um número muito grande de

P-glicosídeos tóxicos e não se sabe se há estratégias diferentes de desintoxicação dependendo do

P-glicosídeo em questão.
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A larva do Lepidoptera Papilio giaucus giaucus possui uma ~-glicosidase bastante ativa

em seu intestino médio, responsável pela hidrólise de glicosídeos fenólicos e liberação de

aglicones tóxicos. Essa subespécie tem sua sobrevivência comprometida quando ingere plantas

produtoras de glicosídeos fenólicos, como as salicáceas. Por outro lado, a subespécie Papilio

giaucus canadensis é capaz de consumir plantas produtoras de glicosídeos fenólicos graças à

inibição da atividade de uma ~-glicosidase em seu intestino médio, que evita que o aglicone

tóxico seja produzido (Lindroth et ai, 1988).

As larvas do bruquídeo Caiosobruchus macuiatus, que emergem sobre sementes da

leguminosa Vicia faba, não conseguem completar seu desenvolvimento. Isso se deve ao alto

conteúdo do glicosídeo vicina nas sementes das plantas, que é convertido ao aglicone divicina,

que inibe a glicose 6-fosfato desidrogenase. Algumas linhagens de C. macuiatus foram

selecionadas graças à capacidade de suas larvas de se desenvolverem em sementes de V faba.

Uma investigação mais detalhada demonstrou a diminuição da hidrólise de vicina pelas larvas

selecionadas, e o armazenamento do glicosídeo na hemolinfa até a idade adulta. Esse tipo de

mecanismo de defesa do inseto não envolve um custo metabólico muito alto, já que não há

metabolização do composto tóxico (Desroches et ai, 1997).

Nosso laboratório investigou a relação entre a atividade de ~-glicosidases e a presença de

arnigdalina (um ~-glicosídeo cianogênico) na dieta das larvas de dois Lepidoptera, Diatraea

saccharalis e Spodoptera frugiperda (Ferreira et ai, 1997). Em S. frugiperda praticamente

nenhum efeito foi verificado. Por outro lado, nas larvas de Diatraea saccharalis o

desenvolvimento é afetado, embora a emergência dos adultos não tenha sido comprometida

(Ferreira et ai, 1997).

A molécula de arnigdalina (glicose ~-1,6 glicose ~-1 mandelonitrila) tem duas ligações

glicosídicas. A hidrólise da primeira ligação produz glicose e prunasina (glicose ~

mandelonitrila). A hidrólise dessa substância produz glicose e mandelonitrila, que
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espontaneamente gera RCN. As larvas de S. frugiperda possuem duas J3-glicosidases em seu

intestino médio, ambas com atividade sobre arnigdalina e gentiobiose (glicose 13-1,6 glicose), mas

com praticamente nenhuma atividade sobre prunasina (Marana et ai, 2000 e 2001). Desse modo

o inseto pode aproveitar uma das glicoses presentes na arnigdalina, mas não libera o composto

tóxico.

As larvas de D. saccharalis possuem três J3-glicosidases com diferentes espeficidades

(Azevedo et ai, 2003). Verificou-se que quando criada em dieta contendo arnigdalina, as larvas

de D. saccharalis diminuem a atividade da J3-glicosidase que é muito ativa sobre prunasina, e

desse modo não é liberado o composto cianogênico (Ferreira et ai, 1997; Azevedo et ai, 2003).

Nos insetos, a ocorrência de várias J3-glicosidases intestinais, com diferentes especificidades,

pode ser uma adaptação dos ancestrais de diferentes grupos a dietas contendo variados

glicosídeos tóxicos produzidos por plantas (Terra & Ferreira, 1994).

1.6 Tioglicosídeos e J3-tioglicosidases de insetos

Tioglicosídeos são compostos que constituem uma classe de metabólitos secundários

comumente conhecidos como glicosinolatos. Estes são bastante distribuídos em vegetais (Van

Etten & Tookey, 1983) e aparentemente também desempenham um papel na proteção da planta

contra herbivoria (Pontoppidan et ai, 2001). A hidrólise de glicosinolatos gera um aglicone lábil,

que rapidamente sofre rearranjo espontâneo, eliminando RS04' e originando vários compostos

tóxicos como isotiocianato, tiocianatos, nitrilas e outros. Os produtos da reação dependem de

vários fatores tais como o pR do meio, presença de íons de ferro e da natureza do aglicone (ver

Jones et ai, 2001).

J3-tioglicosidases são S-glicosidases classificadas no EC 3.2.3.2, porém apresentam a

seqüência de aminoácidos, estrutura terciária e mecanismo de catálise muito semelhante ao das

O-glicosidases, enzimas essas classificadas no EC 3.2.1.21 (Henrissat & Davies, 1997). As
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tioglicosidases são encontradas em alguns grupos de plantas e parecem estar envolvidas no

mecanismo de defesa contra a predação por animais herbívoros (McDanel1 et aI, 1988).

Antes dos estudos realizados com a tioglicosidase do afideo Brevicoryne brassicae, as

únicas 13-tioglicosidases caracterizadas eram de plantas. As propriedades encontradas para as

enzimas de vegetais e para essa enzima derivada do inseto variam em alguns pontos importantes.

Tanto as 13- tioglicosidases de plantas como de B. brassicae pertencem à família 1 das glicosídeo

hidrolases (http://afrnb.cnrs-rnrs.fr/cazy). Nessa família os grupos catalíticos normalmente são

duas carbonilas, uma que firnciona como nucleófilo e outra como doador de prótons (ver

Withers, 2001). Entretanto, as 13-tioglicosidases de plantas possuem um resíduo de glutamato que

atua como nucleófilo, mas não apresentam o doador de prótons, tendo um resíduo de glutarnina

nessa posição (Jones et aI, 2002). Essa substituição seria pelo menos em parte a responsável pela

especificidade diferencial de 0- e S-glicosídeos (ver Pontopiddan et aI, 2001). Por outro lado, a

13-tioglicosidase de B. brassicae apresenta os dois grupos catalíticos como as demais 0

glicosidases (Jones et aI, 2002). Um anticorpo gerado contra a enzima do inseto não reconhece a

enzima presente na planta, e vice-versa, indicando que possuem epitopos diversos (Jones et aI,

2001). Além disso, a 13-tioglicosidase do afídeo apresenta seqüência de aminoácidos mais

semelhantes às 13-glicosidases digestivas de insetos do que às tioglicosidases de plantas (Jones et

aI, 2002). Pelo descrito acima, é possível que as propriedades das 13-tioglicosidases de insetos

sejam razoavelmente diferentes daquelas encontradas nas enzimas presentes em plantas.

Há duas hipóteses para a firnção das 13-tioglicosidases. Uma é que ela seria nutricional e

permitiria ao inseto aproveitar energeticamente o glicosídeo ou ainda poder utilizar o nitrogênio e

ou o enxofre presente no aglicone. Outra hipótese é que ela serviria como proteção para

minimizar efeitos deletérios dos produtos de degradação da mirosinase de plantas, podendo

formar produtos de hidrólise menos tóxicos que os formados pela enzima da planta (ver

Pontoppidan et aI, 2001). Essa hipótese parece estranha, porque uma vez o glicosinolato
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hidrolisado pela enzima da planta, nada poderia ser feito pela enzima do inseto. O único outro

grupo, além de afideos, em que se detectou essa enzima foi em Schistocerca gregaria. onde foi

demonstrada sua indução após alimentação do animal com dieta contendo glicosinolato

(Mainguet et al, 2000). Certamente o papel dessa enzima nos insetos ainda é obscuro, assim

como a sua distribuição nas diferentes ordens.

1.7 Objetivos deste tmbalho

Nosso grupo tem estudado vários aspectos das f3-glicosidases há alguns anos. Várias

hipóteses foram aventadas a respeito de certas propriedades das f3-glicosidases, que só o estudo

de um número maior de enzimas pode vir a corroborar ou rejeitar. Entre as principais ordens de

insetos, a única que não teve as f3-glicosidases estudadas em detalhe foi Diptera. Devido a isso, e

as características apresentadas pelo gênero Anastrepha, descritas abaixo, decidimos inicialmente

estudar duas espécies desse gênero.

O gênero Anastrepha (Diptera: Tephritidae) compreende quase 200 espécies, sendo que

muitas delas causam grandes danos à agricultura, pois suas larvas se alimentam da polpa de frutas

(Morgante et ai, 1996). Algumas destas espécies são muito restritas quanto ao tipo de plantas

que ingerem, como Anastrepha pickeli, cujas larvas se alimentam do fruto da mandioca, ricas no

glicosídeo cianogênico linamarina (Morgante et ai, 1996; Mc Mahon et ai, 1995). Devido a isso

escolhemos A. pickeli e A. fraterculus, que se alimenta de goiaba, para estudarmos as f3

glicosidases.

Além das duas espécies de Anastrepha, utilizamos também a larva do Diptera

Rhynchosciara americana, que já sabíamos ter suas f3-glicosidases como enzimas integrantes de

membrana. Seria interessante verificar suas propriedades, uma vez que todas as outras f3

glicosidases que estudamos eram solúveis.
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Além disso, decidimos verificar a possibilidade de haver f3-tioglicosidases em outras

ordens de insetos além das mencionadas anteriormente, uma vez que essas enzimas, como as 13

glicosidases são importantes na interação inseto planta
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2 Materiais e Métodos

2.1 Criação dos animais, dissecção e obtenção das amoshoas do tubo digestivo

2.1.1 Aliastreplla fraterculus.

As moscas adultas de Anastrepha jioaterculus foram criadas a 26° C sob fotoperíodo

natural. Elas foram alimentadas com runa dieta contendo açúcar mascavo (21 %), açúcar branco

(39%), levedo de cerveja (5%), sustagem (0.4%), Nipagim (antifúngico) (0.1 %), mel de abelha

(8.5%) e hidrolisado de proteínas (26%). Foi fornecida água em abundância Essas moscas foram

criadas em gaiolas de 30cm X 30cm X 30cm (Selivon et ai, 1999). As larvas foram criadas em

goiabas comuns (Psidium guayava), e dissecadas cinco dias antes do início do período de pupa,

em pleno período de alimentação. As dissecções foram feitas em NaCI 150 rnM a 4° C. Para a

separação do tubo digestivo completo das larvas, foram retirados a glândula salivar, túbulos de

Malpighi, corpos gordurosos e grandes traquéias. Este material foi então homogeneizado em

água bidestilada a 4°C em um homogeneizador do tipo Potter-Ehveljern, acoplado a run motor

(Tecnal, modelo TE-039). Este material foi recolhido, filtrado em runa malha de nylon de 45 ~rn,

sendo utilizado para realização de ensaios enzimáticos. As cromatografias foram realizadas com a

fração solúvel deste homogeneizado, obtidas após a centrifugação a 20.500g durante 30 minutos

a 4°C.

2.1.2 Allastreplla pickeli

As larvas de A. pickeli foram obtidas diretamente dos frutos de mandioca (Manihot

esculenta) coletados, na cidade de Louveira, São Paulo, pois até o momento não foram

desenvolvidas formas de criar essas larvas em laboratório. As moscas adultas de A. pickeli podem

viver sob as mesmas condições em que vivem A. fraterculus. Foi verificado que após a eclosão

de suas pupas, essas podem sobreviver por pelo menos run mês sem água e nenhum tipo de
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alimento. Os frutos infestados por A. pickeli não são visualmente distintos dos não infestados, e

sua retirada do fruto só pode ser feita em laboratório, para imediata dissecção. Cada fruto

contém apenas uma larva de A. pickeli. As larvas foram dissecadas, e homogeneizadas em água e

as preparações realizadas, da mesma forma que as larvas de A. fraterculus.

2.1.3 RllyncllOsciara americana

As larvas de Rhynchosciara americana (Diptera, Sciaridae) são usualmente encontradas

debaixo de plantas em decomposição, em bananais da orla marítima e alimentam-se

principalmente de húmus. Em laboratório as larvas podem ser criadas com folhas de batata doce

picadas e umedecidas (Lara et aI, 1965). Neste estudo utilizamos remeas no final do 2° período

do 4° estágio (Terra et aI, 1973). Neste estágio as larvas permanecem a maior parte do tempo

sob o alimento, de onde elas são coletadas e então dissecadas. As larvas foram lavadas em água

destilada, dispostas sobre gelo picado para ficarem imóveis, e em seguida, dissecadas em NaCI

O.IM a 4°C. Para a separação do tubo digestivo completo das larvas, foram retiradas as

glândulas salivares, túbulos de Malpighi, corpos gurdurosos e traquéias. Logo depois, com

auxilio de uma pinça os cecos gástricos foram separados e lavados. Este material foi então

homogeneizado em KCI O.IIM pH 7 a 4°C, em um homogeneizador do tipo Potter-Ehveljem,

acoplado a um motor (Tecnal, modelo TE-039). Este material foi recolhido e filtrado em uma

malha de nylon de 45 !J.ffi Após este procedimento, o material foi centrifugado a 4°C por 30

minutos a 20.500 g. O sobrenadante (fração solúvel) foi mantido a -20°C. O precipitado foi re

homogeneizado em tampão fosfato de potássio 0.1M, pH 7 (antes de ser tratado com papaína)

ou em água, para outros experimentos.
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2.1.4 Spodopterafrugiperda

B\SL\OTEC'-'
\NS1TTUTO DE QU\M\CA
UOl'lersidade de São Paulo

Larvas da lagarta do cartucho do millio, 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), gérmen de

trigo, levedo e ágar, sendo mantidas sob um fotorregime natural (verão 14L: 10E; inverno 1OL: 14E) a

25°C. Os adultos foram alimentados com uma solução de mel 10%. Para os experimentos foram

utilizadas larvas do quinto instar de ambos os sexos, com o intestino repleto de alimento, sendo

dissecadas em NaCl 125mM. Na dissecção, o epitélio do ventrículo (EV) foi separado da

membrana peritrófica com seu conteúdo (MP), sendo esses dois materiais homogenizados em

água bidestilada separadamente, com auxilio de um homogeneizador do tipo Potter-Ehveljem.

Antes da centrifugação este material foi submetido a três ciclos de congelamento e

descongelamento para a completa solubilização de suas l3-glicosidases.

2.1.5 Diatraea saccharalis

As larvas da broca da cana Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Pyralidae) foram fornecidas

pelo Prof Dr. IRP. Parra do Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura "LlÚs

de Queiroz". Suas larvas são criadas em dieta artificial à base de gérmen de trigo, farelo de soja,

sacarose, sais de Wesson, nipargin, ácido ascórbico, cloreto de colina, fo011Ol 37%, vita gold,

antibióticos tetrex ou tetraciclina, solução vitamínica, ágar e água destilada (Farra & Mihsfeldt, 1992).

Foram utilizados insetos do último estádio larval que apresentavam o tubo digestivo repleto de

alimento. Após a dissecção em NaCl 125mM do tubo completo, foi separado o epitélio do

ventrículo (EV) da membrana peritrófica com seu conteúdo (MP). Estes dois materiais foram

homogeneizados separadamente em água bidestilada em um homogeneizador do tipo Potter-

Ehveljem As cromatografias foram realizadas com a fração solúvel do homogeneizado do EV

após centrifugação a 30.000g durante 30 minutos a 4°C. Antes da centrifugação este material foi
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submetido a três ciclos de congelamento e descongelamento para a completa solubilização de

suas f3-glicosidases.

2.2 Obtenção do material presente no rndo de goiaba (Psidium guajava)

Inicialmente toda a polpa de uma goiaba foi retirada com uma colher e homogeneizada

em um cadinho. Uma amostra de 1,5g dessa polpa foi homogeneizada em lrnL de água

bidestlada a 4°C em um homogeneizador do tipo Potter-Ehveljem, acoplado a um motor (Tecnal,

modelo TE-039). Este material foi recolhido e filtrado em uma malha de nylon de 45 f-lm. A

cromatografía (ver item 2.7.1) foi realizada com a fração solúvel deste homogeneizado, obtida

após a centrifugação deste a 20.500g durante 30 minutos a 4°C.

2.3 Desenvolvimento de dieta contendo polpa de goiaba para a criação de larvas de

Allastreplta fraterculus

A criação de A. fraterculus normalmente é feita colocando-se goiabas na gaiola onde

VIvem as moscas. Após uma semana as goiabas são retiradas e transferidas para um pote

contendo verrniculita. As larvas resultantes dos ovos depositados sobre as goiabas penetram nos

frutos e alimentam-se durante aproximadamente 15 dias. Após este período as larvas saem da

goiaba e pupam.

Para a preparação da dieta com polpa de goiaba, os frutos são colocados em uma caixa de

papelão vedada para não ocorrer contaminação. Após este período os frutos adquirem consistência

semelhante àqueles que estão na vermiculita com as larvas se desenvolvendo. Nessa hora é retirada a

polpa dos frutos, acrescenta-se 0,5 g de Nipagim / 100g de polpa, e mistura-se até a obtenção de uma

massa homogênea. Cerca de 40 gramas dessa massa são transferidas para copos plásticos pequenos

(50mL) para onde são transfereridas as larvas. A dieta suporta o crescimento de 1 larva/grama de

dieta.
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2.4 Solubilização das hidl"Olases de membrana dos cecos de R. americana po.· papaína.

Para ativar a papaína, incubou-se 2,8 mg dessa enzima a 37°C por cinco minutos na

presença de tampão fosfato de potássio 60 mM contendo 50mM de cisteína. A suspensão de

membranas obtidas como descrito no item 2.13 foi incubada a 30°C com papaína ativada, numa

razão de 1 mg de papaína para 10 mg de proteína de membrana Ao final de uma hora de

incubação a 30°C com agitação, foi adicionado TLCK de forma a este ficar em um excesso molar

de 10 vezes em relação à papaína, sendo esse material submetido então a uma nova centrifugação

a 20.500g durante 30 minutos a 4°C. O precipitado foi descartado, sendo o sobrenadante usado

para a realização de cromatografias e ensaios enzimáticos. A atividade das enzimas ensaiadas

nessas preparações permanecem inalteradas por pelo menos um ano, se mantidas a -20°C.

2.5 Determinação de atividades enzimáticas

A detecção da atividade enzimática foi realizada incubando a mistura de reação em banho

termostatizado (30°C) por diferentes períodos de tempo. Foram usados controles sem enzima

(brancos de enzima) e sem substrato (branco de substrato) que foram incubados do mesmo modo

que os experimentais. As atividades sobre os substratos NPf3Dglu, NPf3Dgal, NPf3Dfuc,

NPSf3Dglu, NPSf3Dgal e NPSf3Dfuc (10mM) foram determinadas pela dosagem da liberação de

p-nitrofenol segundo descrito por Terra et aI (1979). Com os substratos amigdalina, prunasina,

Iinamarina, celobiose, octil-f3glu, laminaribiose, sacarose e sinigrina as atividades foram medidas

através de detecção de glicose segundo Dahlqvist (1968). As atividades sobre MUf3Dglu (10

mM), MUaDglu (lmM) e MUf3Dgal (0,5mM) foram determinadas através da detecção de

metilumbeliferona segundo Baker & Woo (1992). Em geral os substratos usados aqui foram

ensaiados em concentração de 10 rriM. Nos experimentos com Anastrepha os ensaios foram

feitos em tampão citrato-fosfato 20 mM pH 5,5. O tampão fosfato 50rriM pH 6,2 foi utilizado em

praticamente todos os outros ensaios. A detecção de atividade com NPf3Dglu, NPf3Dgal e
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slillgrma nas cromatografias usando o material proveniente de Diatraea saccharalis foram

realizadas com substatos 40 mM. Variações nas concentrações de substratos e em soluções

tampão serão indicadas ao longo do trabalho. As atividades enzimáticas foram expressas em

rniliunidades. Uma unidade corresponde a quantidade de enzima que processa 1 J.lmol de

substrato (ou ligação) por minuto.

2.6 Detelminação da concentl'ação de pl-oteínas

A determinação da concentração de proteína presente nas amostras foi realizada como

descrito por Bradford (1976), usando urna curva padrão de albumina de ovo. Também foram

realizadas quantificações com íons Ag+ em meio alcalino (Krystal et aI, 1985), também usando

ovoalbumina como padrão.

2.7 Cromatogl'afias

2.7.1 Cromatogl'afias de troca iônica em sistema de baixa pn~ssão (Econo System)

Adicionou-se à fração solúvel do intestino médio das larvas de A. fraterculus e A. pickeli

o tampão Etanolamina 200mM pH 9,5 acrescido de 100mM de MgCh (concentrações finais

20mM e 10mM, respectivamente). O material (IOO animais/ml) foi aplicado em uma coluna

EconoPac-HighQ (IOrnl) equilibrada com o tampão Etanolamina 20mM pH 9.5 acrescido de

10mM de MgCh. Após a aplicação e a entrada de toda a amostra na coluna, o fluxo foi

interrompido por um minuto. Logo após, passou-se pela coluna 5rnl do tampão inicial, para

remover as proteínas não ligadas à coluna. A eluição foi feita com um gradiente salino (65rnl) de

0-0,55M de NaCI preparado no mesmo tampão. Após o gradiente foi aplicado tampão com 1M

de NaCI (5rnl). Foi utilizado um fluxo de lrnL/min e foram coletadas frações de 0,5rnL. Foi

realizada uma corrida nessas mesmas condições aplicando-se lrnL da fração solúvel de polpa de

goiaba, preparada como descrito no item 2.2.
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As amostras de Diatraea saccharalis foram aplicadas em EconoPac-HighQ 5mL, tendo

sido previamente passadas pela coluna de filtração em gel Hi-Trap Dessalting de 5mL

equilibrada com o tampão Etanolamina 20mM pH 9,5. Após o equilíbrio da coluna EconoPac

HighQ com esse mesmo tampão foi aplicada a amostra (25 animais/rnl). Após a aplicação e a

entrada de toda a amostra (4 rnl) na coluna passou-se 5rnl do tampão inicial, para remover as

proteínas não ligadas à coluna A eluição da coluna foi feita com um gradiente salino (IOrnl) de

O-1M de NaCI preparado no mesmo tampão. Após o gradiente foi aplicado tampão com 1M de

NaCI (I5rnl). Foi utilizado um fluxo de lrnL/min e foram coletadas frações de lrnL.

2.7.2 üoomatograflas de Í1"Oca iônica em sistema FPLC (ph3lmacia)

Antes da aplicação do material solubilizado por papaína (ver item 2.4) de R. americana

na coluna Resource Q (20 animais/rnL) este foi passado por urna coluna Hi-Trap Dessalting,

previamente equilibrada com o tampão CAPS 20mM pH 9,5 contendo 10 mM de MgCh. Nesta

filtração em gel foi aplicado 1,5rnL do solubilizado, sendo coletados 2 rnL, assegurando que toda

proteína aplicada sairia da coluna equilibrada com o novo tampão. A coluna Resource Q (IrnL)

foi equilibrada com esse mesmo tampão. Logo após a aplicação dos 2 mL foram passados 5 rnL

do tampão inicial na Resource Q, para remover as proteínas não ligadas à coluna A eluição foi

feita com um gradiente salino (20rnl) de 0,2-0,25M de NaCI preparado no mesmo tampão. Após

o gradiente, foi aplicado tampão com 1M de NaCI (5rnl). Foi utilizado um fluxo de lrnL/min e

foram coletadas frações de 0,4 rnL.

2.7.3 üoomatog.oaflas de intemção hidrofóbica em sistema FPLC (ph3lmacia)

As frações com atividade sobre MUf3Dglu recolhidas da cromatografia de troca iônica em

coluna EconoPacHigh-Q (BioRad lürnL) foram reunidas e acrescidas de NaCI de modo a

ficarem com uma concentração final de 5M. Foram aplicados (2mL) em três cromatografias
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distintas nas colunas Resource PHE, ISO e ETH. Estas colunas foram previamente equilibradas

em tampão citrato-fosfato 100mM pH 5,5 com 5 M de NaCI. Após a aplicação da amostra,

passou-se pela coluna 5m1 do tampão inicial seguido de um gradiente salino (20 rnL) de 0-5 M de

NaCI nesse mesmo tampão. Após o gradiente foi passado 5rnL do tampão sem NaCI . O fluxo foi

de lrnL/min sendo coletadas frações de 400f.!1 em todas as corridas.

Os dois picos de atividade de p-glicosidase (Bl e B2) (frações com atividade sobre

MUpDglu), recolhidos da cromatografia de troca iônica em coluna Resource Q do material de R.

,
americana foram acrescidos de ~)2S04, formando soluções finais com 1M deste sal. Estes

foram aplicados em duas cromatografias distintas em coluna Resource PHE. Esta coluna foi

inicialmente equilibrada com o tampão MES 200mM pH 6,0 contendo 1M de ~hS04 e 10

mM de MgCh. Para Bl, após a aplicação da amostra (l rnL), foram aplicados 5 rnL desse

tampão, e em seguida um gradiente de 60 rnL (0,8-0,2 M) de ~)2S04 nesse mesmo tampão.

Após o gradiente foram passados 5 rnL do tampão sem sal. Para B2, após a aplicação da amostra

(lrnL), foram passados 5rnL de tampão Mes 200mM pH 6,0 contendo 1M de ~hS04 e

10mM de MgCh, e em seguida um gradiente de 20 rnL (lM-OM) de ~)2S04. Após o

gradiente foram passados 5 rnL do tampão sem sal. O fluxo foi de 1rnL/min sendo coletadas

frações de 400 f.!l em todas as corridas. Também foram realizadas cromatografias em coluna

Resource PHE com material proveniente de Diatraea saccharalis. O pico de atividade sobre

NPpDglu obtido na coluna de troca iônica High Q de 5rnL foi acrescido de ~)2S04 até atingir

a concentração de 1,7 M deste sal. A coluna foi inicialmente equilibrada com o tampão citrato-

fosfato 100mM pH 6 contendo 1,7M de ~)2S04' Após a aplicação da amostra foram passados

5rnL desse tampão, e em seguida um gradiente de 20 rnL (0,7-0M) de ~)2S04' Após o

gradiente foram passados 5 rnL do tampão sem sal. O fluxo foi de 1 rnL/min sendo coletadas

frações de 400 f.!1.
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2.8 Eletroforese em cilindro de poliacl;lamida 9%

Um volume de 200 III da fração solúvel, obtida após tratamento com papaína das

membranas dos cecos gástricos de R. americana, foi acrescido com 22,2 III de tampão de

amostra para eletroforese nativa. Os tampões de amostra e de eletroforese, assim como o cilindro

(lOcm) de poliacrilamida foram preparados segundo Hedrick & Smith (1968). O tampão de

eletroforese foi feito 9 vezes concentrado, pennitindo a aplicação de uma maior quantidade de

amostra por cilindro. A eletroforese foi desenvolvida a 4°C, sendo aplicado uma corrente elétrica

de 2,5 mA por cilindro, durante aproximadamente 4 horas. Terminada a corrida, os géis foram

colocados em placas de Petri em tampão citrato-fosfato 10 mM pH 6,0 a 4°C, com agitação

durante uma hora, com duas trocas de tampão. Esse procedimento foi adotado para diminuir a

concentração de Tris presente no gel, uma vez que essa substância costuma inibir glicosidases.

Após este período, os géis foram fracionados em um fracionador de géis de poliacrilamida

(Savant Microsistems, USA) em tampão citrato-fosfato 100 mM, pH6. As frações permaneceram

a 4°C por 3 horas antes da retirada de alíquotas para os ensaios enzimáticos, para que as

proteínas fossem eluídas do gel. Cada fração coletada continha aproximadamente 400 ~tl.

2.9 Detelminação dos parâmetros cinéticos

O valor da constante de Michaellis e de velocidade máxima foram calculadas utilizando o

software Enzfitter (Leatherbarrow, RJ., Elsevier-Biosoft, 1987). Nas determinações de K.n a

velocidade de hidrólise foi determinada usando pelo menos dez concentrações diferentes para

cada substrato. Os parâmetros de ativação por Triton X-100 (Ka, a e 13) foram calculados a

partir de replotes de inclinação e intercepto feitos a partir de plotes de Lineweaver-Burk em

diferentes concentrações de ativador e também por plotes secundários feito a partir dos replotes

(ver Segel, 1993).
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2.10 Determinação do pH ótimo das enzimas

Foram realizadas curvas de pH ótimo medidas a 30°C, utilizando como substrato

NPf3Dgal lOmM. Os ensaios foram feitos em soluções tampão SOmM. Para os valores de pH de

3 a S foi usado o tampão acetato de sódio e para pH S a 7 tampão piperazina. Para os valores de

pH 7 a 8 foi usado o tampão EPPS, enquanto para os valores de pH 8 a 9 utilizamos o tampão

TAPS. Os pHs dos tampões foram medidos na mistura de reação a 30°C. Esse cuidado é

necessário pois o pH da solução pode ser alterado pela concentração e pela temperatura.
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3 Resultados e Discussão

3.1 Desenvolvimento de dieta contendo polpa de goiaba para a criação de A. fraterculus.

No laboratório de Moscas de Frutas da professora Dra Denise Selivon do Instituto de

Biociências da USP já haviam sido desenvolvidas dietas artificiais para a criação de Anastrepha

ji-aterculus. Entretanto essas dietas não se mostraram úteis para a criação de larvas em larga

escala, como era necessário para nossos experimentos, pois além de ser um procedimento muito

demorado, ocorrem grandes perdas no manuseio, além de muitas mortes após a eclosão. Além

disso, gostaríamos de criar as larvas em um de seus alimentos naturais como a goiaba e adicionar

ao alimento natural quantidades conhecidas de certas substâncias. A dieta desenvolvida por nós

suporta o crescimento de 1 larva/grama de alimento e urna longevidade de pelo menos 10 dias

nessas condições, sem haver nenhuma morte. Observamos que é de fundamental importância para

o sucesso da dieta a presença de Nipagim (antifúngico) e a umidade controlada, para que não

ocorra contaminação e seu endurecimento.

Diferentes substâncias podem ser adicionadas a essa dieta com a obtenção de um número

grande de insetos. Embora nós não a tenhamos utilizado, conforme será comentado ao longo da

dissertação, decidimos descrever sua constituição pois seu desenvolvimento foi demorado e ela
'-

poderá ser utilizada pelo nosso ou por outros grupos para verificar o efeito de drogas e diferentes

substâncias sobre o desenvolvimento dessas larvas.

3.2 Atividades enzimáticas presentes no tubo digestivo de A. fraterculus e A. pickeli.

Inicialmente ensaiamos atividade de f3-glicosidases presentes nos homogeneizados do

tubo digestivo de A. ji-aterculus e A. pickeli sobre vários substratos, pois pretendíamos realizar

um estudo detalhado da especificidade dessas enzimas. Pode-se notar pelos dados apresentados

na Tabela 1 que em A. fraterculus as atividades de j3-glicosidase são baixas, qualquer que seja

o substrato utilizado.
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SUBSTRATO

MUf3Dglu
MUf3Dgal
NPf3Dglu
NPf3Dgal
MUaDglu
Amigdalina
Prunasina
Linamarina
Celobiose
Octylf3glu
Laminaribiose
Sacarose

Anastrephafraterculus
(mU/Il1g

0,01
0,17
0,05
1,42
0,02
O
0,2
0,03
0,003
0,02
0,06
1,40

Anastrepha pickeli
(mU/mg)

0,06
0,03
0,87
1,37
0,02
0,008
2100
18700
7
1400
23700
3700

Tabela 1- Atividades sobre diferentes substratos nos homogenizados do intestino médio

de Anastrephafraterculus e Anastrepha pickeli. Os dados são médias de três determinações

realizadas em preparação contendo 100 animais.
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Em A. pickeli a atividade detectada para B-glicosidase é bem alta, principalmente se

levarmos em conta alguns substratos tais como laminaribiose (glicose B-l,3 glicose) e linamarina,

que é o glicosídeo tóxico, cianogênico, presente no alimento natural destas larvas. No que se

refere a B-glicosídeos, A. fraterculus possui atividade semelhante sobre os substratos sintéticos e

sobre os naturais. A maior atividade B-glicosidásica presente no tubo digestivo desta larva é

sobre o galactosídeo sintético NPBDgal. Mesmo não estando com as enzimas isoladas, podemos

dizer que certamente a larva de A. fraterculus possui uma B-glicosidase da classe B descrita por

Terra & Ferreira, 2004. Conforme comentado na introdução, esses autores propuseram que uma

função dessas enzimas seria a de clivar glicolipídeos vegetais.

A. pickeli possui, no conjunto, B-glicosidases com especificidades muito distintas

daquelas encontradas em A. fraterculus. Levando-se em consideração os glicosídeos sintéticos,

vemos que a atividade sobre glicosídeos e galactosídeos é da mesma ordem de grandeza e

também que A. pickeli cliva muito melhor glicosídeos naturais que os sintéticos (Tabela 1). Isso

mostra que certamente essa larva possui pelo menos uma enzima bastante ativa que pertence a

classe A descrita por Terra e Ferreira (2004). Conforme comentado anteriormente, esse tipo de

enzima teria como função a clivagem de di- e oligossacarídeos presentes na dieta. Como todas as

B-glicosidases de insetos descritas até o momento, tanto emA. ji-aterculus quanto emA. pickeli

há preferência pela clivagem de ligações glicose B-l,3 glicose (laminaribiose) a clivagem de

ligações glicose B-l,4 glicose (celobiose), sendo que em A. pickeli essa preferência é ainda mais

acentuada. A presença, em insetos, de B-glicosidases ativas sobre ligações B-l,3 e B-l,4 permite

que eles digiram herniceluloses, que são polímeros de carboidratos componentes da parede

celular vegetal.

Uma vez que as atividades B-glicosidásicas em A. ji'aterculus eram muito baixas,

decidimos verificar a atividade de a-glicosidase utilizando sacarose como substrato. Como

podemos ver na Tabela 1, esse substrato natural é mais clivado que qualquer outro substrato
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dessa classe. ° fruto do qual o animal se alimenta possui 86% de H20, 1% de proteína, 1% de

lipídeos e 12% de carboidratos (ver Morgante et aI, 1996). Possivelmente a maior parte desse

carboidrato (ou os carboidratos dele derivados) sejam u-glicosídeos e o inseto consegue suprir

suas necessidades referentes a esses compostos utilizando-se somente de atividades altas de u

glicosidases.

Em A. pickeli, a atividade de l3-glicosidases é bem maior que a de u-glicosidases. Desse

modo, provavelmente o animal utilize a energia da glicose presente no glicosídeo cianogênico

linamarina para se desenvolver.

Para nós foi inesperado encontrar uma atividade tão alta sobre o glicosídeo cianogênico

linamarina. Nós imaginávamos que A. pickeli era capaz de sobreviver ingerindo o fruto da

mandioca porque suas l3-glicosidases seriam incapazes de clivar esse composto. Desse modo a

sua habilidade de utilizar-se do fruto da mandioca seguiria o mesmo padrão dos exemplos dados

na introdução, ou seja, uma diminuição da atividade capaz de clivar o glicosídeo tóxico sempre

que o animal se depara com ele na dieta. Nosso estudo teve a importância de mostrar que essa

não é a única estratégia utilizada pelos insetos e que eles são capazes, em alguns casos, de

alimentarem-se de vegetais que contém glicosídeos cianogênicos mesmo possuindo enzimas com

alta atividade sobre os mesmos. Nossa intenção inicial era criar A. fraterculus em dietas de polpa

de goiaba e adicionar à dieta linamarina nas concentrações encontradas na natureza, para

verificar seu efeito. Entretanto, ao contrário do que supúnhamos esse inseto praticamente não

cliva linamarina, o que nos fez desistir desse experimento.
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3.3 J3-glicosidases digestivas de A. fraterculus e A. pickeli

Em A. fraterculus nós verificamos que as atividades de J3-glicosidases são muito baixas.

Embora em A. pickeli elas sejam altas, nós não dispomos de uma quantidade muito grande de

insetos. Nossa idéia inicial era padronizar todos os experimentos usando o material proveniente

de A. fraterculus e depois realizar alguns experimentos mais elucidativos comA. pickeli. Devido

a baixa atividade encontrada em A. fraterculus não conseguimos obter todos os resultados

desejados. Embora com essas dificuldades decidimos separar as J3-glicosidases e obter as

informações que fossem possíveis.

Foi comparada a atividade J3-glicosidásica presente no precipitado ressuspendido em água

e na fração sobrenadante obtida após a centrifugação do homogeneizado do ventrículo de A.

fi'aterculus. Este dado mostra que cerca de 63% da atividade sobre MUJ3Dglu está presente no

precipitado e cerca de 37% no sobrenadante, indicando a existência de J3-glicosidases ligadas à

membranas. Tentamos solubilizar essas enzimas usando papaína do mesmo modo que o descrito

para Rhynchosciara americana, sem obtermos sucesso. Nós verificamos que quando o

precipitado obtido após centrifugação do homogeneizado do ventrículo é ressuspendido em água

e recentrifugado, metade da atividade se toma solúvel e a outra metade continua retida na fração

membrana. Ao repetir esse processo, o resultado se repete. Não é muito provável que esse

fenômeno ocorra pelo fato das J3-glicosidases estarem sendo solubilizadas por uma protease

endógena, tanto que não obtivemos sucesso na solubilização com papaína, e porque a fração de

membranas utilizada nesse experimento não deve conter alta atividade de proteinases (ver dados

de Diptera: Ciclorrapha em Espinoza Fluentes e Terra, 1987 e Espinoza Fluentes et aI, 1987). O

provável é que essas enzimas estejam aprisionadas fortemente ao glicocálix, como já foi

demonstrado ocorrer em outros insetos (ver Ferreira et aI, 1990; Ferreira et aI, 1994) e que está

gradativamente desprendendo-se dai. Outra possibilidade é que a enzima sedimentou por estar

ligando-se a fragmentos maiores do alimento que estão sedimentando e ou os fragmentos vão
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tornando-se menores nas sucessivas ressuspensões ou a enzima vai gradativamente desligando-se

dele. Sedimentação de enzimas junto com o alimento já foi mostrado em insetos (Terra et al,

1990; Ferreira et al, 1994). Desse modo, a fração solúvel conteria as enzimas principais presentes

nesse tubo digestivo e nós não estaríamos deixando de estudar uma J3-glicosidase diferente por

não usarmos a fração de membranas.

Embora seja comum a presença de J3-glicosidases nos tubos digestivos de insetos, a baixa

atividade apresentada por A. fraterculus nos levou a pensar na possibilidade dessa enzima estar

sendo derivada do alimento ingerido. Um teste dessa hipótese foi feito separando-se essas

enzimas em cromatografía de troca iônica do material proveniente do tubo digestivo de A.

fl'aterculus e do fruto da goiaba Como pode ser visto na Fig. 1, embora haja uma certa

atividade no fruto, ela não é coincidente com aquelas encontradas no material derivado do tubo

digestivo do inseto.

No que se refere a A. pickeli, a alta atividade apresentada pelas enzunas sugere

fortemente que elas sejam sintetizadas pelo inseto. Sempre que J3-glicosidases são detectadas no

alimento, sua atividade é muito menor do que a obtida no tubo digestivo do inseto, mesmo que o

material proveniente de urna massa muito maior de alimento seja utilizado em relação a massa de

tubo digestivo (resultados paraA. fraterculus; Ferreira et al, 2001).

Após tentativas de resolver as J3-glicosidases solúveis presentes no tubo digestivo de A.

fl'aterculus por eletroforese em gel de poliacrilarnida não desnaturante e em alguns tipos de

cromatografía, conseguimos verificar dois picos de atividade J3-glicosidásica após crornatografía

de troca iônica em coluna EconoPac-HighQ (Fig. 1). A recuperação da atividade após esse passo

foi de 100%. O primeiro pico de atividade recolhido se apresentou bastante instável,

principalmente ao congelamento. Não conseguimos determinar se nesse pico de atividade existe

apenas uma J3-glicosidase, no entanto seu formato sugere a existência de pelo menos duas

enzunas.
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Fig. 1- Cromatografia de troca iônica em coluna EconoPac-HighQ (BioRad) da fração solúvel do
tubo digestivo médio de larvas de A. fratercu/us <> e da fração solúvel do homogeneizado de
goiaba.. Substrato utilizado, MUI3DGlu.
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Para termos uma indicação de quantas enzimas estariam presentes no material do segundo pICO

dessa cromatografia determinamos seu Km para MUJ3Dglu (Fig. 3). O valor obtido foi de

0.12±0.01mM e, uma vez que somente uma reta foi verificada no plote de Lineweaver-Burk,

somente uma enzima deve estar presente. Este material presente no segundo pico obtido após

cromatografia em coluna EconoPac-HighQ foi submetido a uma cromatografia de interação

hidrofóbica em coluna resource ISO, após o qual ele toma-se bastante instável. O fato de

obtermos um pico de atividade simétrico (Fig. 4) é mais uma evidência de que nesse material só

está presente uma J3-glicosidase.

No material eluído da cromatografia da fração solúvel deA. pickeli em coluna EconoPac

HighQ podemos observar também duas atividades sobre MUJ3Dglu, com atividades relativas

semelhantes às obtidas com o material de A. fraterculus e que são eluidas da coluna

praticamente nas mesmas concentrações salinas (Fig. 5). É muito plausível supor que essas

enzimas sejam as responsáveis pela clivagem de substratos mais hidrofóbicos, tais como os

sintéticos, cujas hidrólises não diferem muito em A. fraterculus e A. pickeli. A terceira enzima

detectada em A pickeli quando se utiliza linamarina como substrato deve ser a principal

responsável pela clivagem dos J3-glicosídeos naturais nesse inseto.

Embora não possamos afirmar com certeza, nossos resultados indicam que em A.

fraterculus existe ao menos duas J3-glicosidases e emA. pickeli três.

3.4 J3-glicosidases digestivas de RltYIlc/lOsciara americalla

As [3-glicosidases de R. americana são integrantes das membranas microvilares,
l

principalmente das células dos cecos gástricos (Ferreira & Terra, 1982). As J3-glicosidases foram

solubilizadas por papaína como descrito em material e métodos e cerca de 60% da atividade foi

solubilizada após 1 hora de tratamento com papaína. A soma da atividade de [3-glicosidase
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encontrada no sobrenadante e no sedimento após o tratamento com papaína perfaz 100% da

atividade inicial, indicando que o tratamento não inativa as ~-glicosidases. Como pretendíamos

obter uma quantidade razoável de material, e de preferência puro, lllJClamos as tentativas de

separação das ~-glicosidases utilizando cromatografias.

As primeiras cromatografias realizadas foram de troca iônica utilizando a coluna

Resource Q, como descrito anteriormente. Essa cromatografia evidenciou a presença de dois

picos de atividade um pouco sobrepostos e um deles (o que apresenta maior atividade sobre

MU~Dglu) apresenta um ombro que sugere a presença de uma terceira enzima (Fig. 6). O perfil

de atividade mostrado na Fig.6 para MUj3Dglu é idêntico ao que se obtém utilizando celobiose

ou NP~Dglu como substrato. Do mesmo modo, o perfil apresentado para atividade sobre

MUj3Dgal é idêntico ao obtido com NPj3Dgal.

Outras crornatografias foram realizadas alterando-se algumas condições da cromatografia

acima no intuito de obtermos resultados mais satisfatórios na separação das enzimas. O tampão

CAPS foi substituído por etanolamina em urna delas, e em outras, volume e/ou a inclinação do

gradiente de NaCI foram alterados. Usando o tampão etanolamina a recuperação da atividade

enzimática era menor, e alterações no gradiente salino não levaram a um aumento na resolução

das atividades enzimáticas. Devido ao exposto acima voltamos a utilizar as condições descritas

em Materias e Métodos e coletamos os picos de atividade apresentados na Fig. 6, que foram

denominados Bl (frações de 24 a 26) e B2 (frações 29 a 33).

Os materiais B1 e B2 foram separadamente submetidos a cromatografias de interação

hidrofóbica em coluna Resouce PIlE (Pharmacia). Quando aplicado o material Bl obtivemos a

eluição de um único pico de atividade capaz de clivar MUj3Dglu (Fig. 7a) e MU~Dgal (Fig.7b)

com a mesma eficiência.
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Quando aplicado B2 na Resource PHE obtivemos um único pico de atividade contra

MUI3Dglu (Fig. 8a) que deve conter mais de uma atividade enzimática (ver o nítido ombro

presente no pico de atividade). Quando o substrato utilizado nessa cromatografia foi o

MUI3Dgal, além dessas enzimas ativas sobre MUI3Dglu, uma outra enzima é detectada (Fig. 8b).

Na tentativa de melhorar a separação das enzimas o material B2 foi submetido à mesma

cromatografia com o gradiente de sal alterado, e também substituiu-se a coluna Resource PHE

pela Resource ISO. Entretanto esses procedimentos não resultaram em aumentos na resolução

das diferentes enzimas. As enzimas eluídas nas cromatografias de interação hidrofóbicas são

instáveis após o congelamento e, além de não obter a completa separação das enzimas, não

tínhamos um grande rendimento.

Uma vez que sabíamos que três l3-glicosidases de R. americana eram resolvidas após

separação em gel de poliacrilamida nativo (Ferreira & Terra, 1983), decidimos utilizar esse

método, uma vez que as cromatografias não estavam sendo eficientes na separação das enzimas.

Após eletroforese em cilindro de poliacrilamida (ver item 2.8) e utilizando MUI3Dglu e MUI3Dgal

no ensaio verificamos que parece haver duas enzimas no pico de maior migração eletroforética

(Fig. 9) e não somente uma como reportado por Ferreira e Terra (1983). Talvez essa

discrepância de resultados se deva ao fato de estarmos usando um substrato fluorescente, que é

mais sensível e não um cromogênico, como o usado por Ferreira e Terra (1983). As enzimas

separadas por nós foram denominadas f3gly 1, 2, 3 e 4, sendo que I3gly 1 é a de menor migração

eletroforética; I3gly 1, 2 e 3 são galactosidases e I3gly 4 uma glicosidase. As enzimas isoladas por

este procedimento também mostram-se instáveis ao congelamento e ao armazenamento a 4°C.

Devido a isso foi adicionado glicerol 20% às amostras, o que permitiu que as enzimas

permanecessem estáveis a zero graus por pelo menos duas semanas.
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Figura 8- Cromatografia de interação hidrofóbica em coluna Resource PHE (Parmacia)
das frações 29 a 33 (B2) reunidas após cromatografia em coluna Resource Q (Fig. 6).
A - Atividade sobre MUpDglu B - Atividade sobre MUpDgal
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A única enzima que já tinha sido parcialmente caracterizada por Ferreira e Terra (1983)

foi a j3gly 4, que é uma glicosidase. Os resultados obtidos na determinação de Km para j3gly 1,2

e 4 estão apresentados na Tabela 2. Pelos dados obtidos com a j3gly 4 esta possui um Km de

4,5rnM, mas podemos deduzir que o glicerol está inibindo esta enzima, uma vez que o Km é

cerca de três vezes maior que o encontrado por Ferreira e Terra (1983), na ausência dessa

substância. As enzimas j3gly 1 e j3gly 2 parecem não ser afetadas por glicerol, uma vez que os

valores de Km apresentados foram obtidos na ausência dessa substância e eles são iguais aos

obtidos em sua presença nos experimentos com Triton X-100, como veremos adiante. O alto Km

apresentado pela j3gly 1 e j3gly 2 (com cerca de 33mM) indica que o substrato natural dessas

enzimas deve ter características gerais um tanto diferentes dos sintéticos usados aqui. Segundo a

hipótese apresentada em Terra e Ferreira (2004) de que essas enzimas teriam como função clivar

glicolipídeos, seu Km talvez fosse menor que obtidido aqui se usássemos alquil-j3-glicosídeos.

A Fig. 10 mostra as curvas do efeito do pH na atividade de j3gly 1 e j3gly2. Pode-se ver

que ambas tem um pH ótimo entre 5,0 e 5,5 e que a atividade decresce de modo relativamente

lento no ramo alcalino. Valores de pH ótimo ligeiramente ácidos são comuns em a- e 13

glicosidases de todas as ordens de insetos (Terra e Ferreira, 1994).

Conforme comentado na introdução, as enzimas que clivam bem substratos hidrofóbicos

normalmente são galactosidases e algumas dessas enzimas são ativadas por substâncias

antipáticas tais como Triton X-lOO. Como desejamos saber a universalidade dessa propriedade e

R. americana apresenta várias galactosidases, decidimos verificar seu comportamento frente a

esse detergente.
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Bgly1

Substrato Km(mM)

NPBDgal 32± 3

MUBDgal > 0.5

Bgly 2

Substrato Km(mM)

NPBDgal 34± 3

MUBDgal > 0.5

Bgly4

Substrato Km(mM)

NPBDglu 4,5 ± 0,4

NPBDfuc 1,7 ± 0,2

Tabela 2- Km das B-glicosidases de R. americana para alguns substratos.
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As Figuras 11, 12, 13 e 14 mostram plotes de Lineweaver-Burk utilizando diferentes

concentrações de Triton X-100, ou replotes desses gráficos. A J3gly 1 e a J3gly 3 não são ativadas

por Triton X-100, uma vez que nem a velocidade máxima nem o Km são afetados por essa

substância (Figo 11 e 12), pelo menos nas concentrações utilizadas. A J3gly 2 e a J3gly 4 são

ativadas pelo detergente, sendo que na J3gly 2, a menor concentração utilizada (3flM) já mostrou

o efeito máximo (Figo 13). Essas duas enzimas são ativadas pelo monômero do detergente, uma

vez que a concentração rnicelar crítica (CMC) do Triton X-100 não deve ter sido atingida (ela

está em tomo de 1,7mM, mas varia com as condições do meio). Os dados da Figo 14 foram

replotados para calcular os parâmetros de ativação por Triton X-100. Foram feitos inicialmente

plotes secundários (Figo 15a) aonde o delta de intercepto (ou da inclinação) da curva

experimental em relação ao controle é plotado versus a concentração do ativador (Segel, 1993).

Por esses gráficos podemos ver que as concentrações usadas são muito baixas, atingindo-se logo

um valor constante conforme varia-se a concentração de Triton X-100. Calculamos os

parâmetros cinéticos da ativação a partir do plote recíproco dos plotes secundários (Figo 15b)

(ver Segel 1993), e obtivemos um valor para a (que é o número de vezes que o Km é afetado

pela presença do ativador) de 0,5, e um valor para J3 (que é o número de vezes que a Vrnax é

afetada pela presença do ativador) de 1,9 e o Ka para o Triton X-100 foi de 4 fJM. Os dados de

a e J3 não são discrepantes do que seria esperado comparando-se os dados para Km e Vm.x

observados nas curvas de Lineweaver-Burk, indicando que esses valores são confiáveis. O valor

de Ka é bem pequeno, sendo o menor já determinado usando-se detergente em J3-glicosidases de

insetos.

Esses resultados confirmam a hipótese de que a maioria das J3-galactosidases digestivas

de insetos são ativadas por substâncias anfipáticas semelhantes a Triton X-100, mesmo aquelas

que são proteínas integrantes de membranas. Além disso, observamos uma glicosidase que é

ativada por essa substância.
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3.5 13-Tioglicosidases em insetos.

De modo análogo às J3-glicosidases, as J3-tioglicosidases devem ter papel importante na

interação inseto planta e sua ocorrência só é bem documentada em afideos. Para verificarmos se

essas enzimas são mais difundidas entre os insetos realizamos ensaios com tioglicosídeos

utilizando material do tubo digestivo de insetos provenientes de diferentes ordens. Para termos

uma idéia da possibilidade de encontramos uma tioglicosidase nesses materiais decidimos

comparar a atividade específica encontrada na clivagem de NPJ3DSglu e NPJ3DSgal com aquelas

obtidas para os O-glicosídeos correspondentes, que sabidamente são clivados por enzimas

secretadas pelo animal. Os dados referentes aos tioglicosídeos estão apresentados na Tabela 3 e

os referentes aos O-glicosídeos na Tabela 4. Além dos insetos indicados na tabela 3, atividades

sobre os três tioglicosídeos indicados nessa tabela também foram medidas no ventrículo de

Periplaneta americana (Dictioptera), Tenebrio molitor (Coleoptera), A. fraterculus, A. pickeli e

M domestica (Diptera), sendo que nenhuma atividade foi detectada.

. Analisando-se os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4, aparentemente os

Lepidoptera D. saccharalis e S. frugiperda poderiam ter uma tioglicosidase, que seria mais ativa

que aquela que poderia ocorrer em R. americana. Nós adquirimos como substrato para

tioglicosidase Sinigrina, que tem a vantagem de ser natural e ser facilmente encontrado

comercialmente. A atividade específica determinada para o epetélio do ventrículo de D.

saccharalis usando esse substrato foi de 2,7x10-4mV/mg. Ensaiamos também a atividade no

material solubilizado da membrana dos cecos de R. americana por papaína e encontramos 4,8

xlO-
5
mV/mg. Em B. brassicae, o extrato bruto dos afideos apresentou uma atividade específica

de cerca de 0.2 V/mg, que é bem maior que o encontrado aqui (Pontoppidan et ai, 2001).
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Tabela 3- Atividades específicas (mU/mg) sobre tioglicosídeos sintéticos para diferentes

ordens de insetos. * Os valores indicados para R. americana correspondem à fração solúvel

e particulada das células dos cecos gástricos.

Espécie NPSJ3Dglu NPSJ3Dgal NPSJ3Dfuc

Diatraea saccharalis O O O
(MP)
Diatraea saccharalis 6.4 0.85 1.27
(EV)

Spodoptera frugiperda 0.03 0.008 0.27
(MP)
Spodoptera frugiperda 1.4 0.53 10.5
(EV)
Rhynchosciara americana* 0.05 0.77 0.15
(fração solúvel)

Rynchosciara americana* O O O
(fração de membrana)

Tabela 4- Atividade específica (mU/mg) de f3-glicosidases presentes no intestino médio de
alguns insetos.

Substratos
Insetos
*Abracris jlavolineata
*Tenebrio molitor
*Rhynchosciara americana
*Spodoptera frugiperda
*Diatraea saccharalis
Anastrephafraterculus
Anastrepha pickeli

*Dados de Ferreira et a/. (1998)

NPJ3Dglu NPJ3Dgal
350 250
170 50
24 63
13 9
9 3.8

0.05 1.4
0.87 1.3
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Mesmo com essas baixas atividades decidimos determinar atividade sobre sinigrina após

resolução das J3-glicosidases por cromatografia. Foi feito uma cromatografia hidrofóbica como

descrito em Azevedo et aI (2003), porque ela permite separar todas as J3-glicosidases de D.

saccharlalis. Na Fig. 16 estão apresentados os resultados obtidos para D. saccharalis. Podemos

ver que a atividade sobre sinigrina é coincidente com somente um dos picos de atividade sobre

MUJ3Dglu e MUJ3Dgal. Nós sabemos que esses dois últimos substratos são clivados pela mesma

enzima (ver Azevedo et aI, 2003). Se compararmos o formato do segundo pico de atividade

enzimática sobre os substratos sintéticos e sobre a sinigrina podemos notar que todos eles tem

exatamente o mesmo formato, indicando que a mesma enzima que cliva O-glicosídeos pode

divar S-glicosídeos. Devemos ressaltar que essa atividade enzimática não pode ser derivada do

alimento, uma vez que a D. saccharalis aqui utilizada foi criada em dieta artificial que é

preparada em altas temperaturas utilizando-se panela de pressão. Para verificar se a mesma

enzima está divando 0- e S-glicosídeos, realizamos uma inativação térmica usando o material

presente no segundo pico da cromatografia apresentada na Fig. 16.

Os resultados apresentados na Fig. 17 mostram que tanto clivando NPJ3Dgal quanto

divando sinigrina, obtemos a mesma cinética de inativação. Desse modo, temos uma só enzima

responsável pela clivagem dos dois substratos. É interessante ressaltar que a mesma quantidade

de enzima e o mesmo tempo de incubação foram utilizados para obter os dados apresentados na

Fig. 16. Levando-se em consideração a sensibilidade dos métodos utilizados para detecção de

glicose (derivada da sinigrina) e de p-nitrofenolato (derivado do NPJ3Dgal) vemos que a

atividade enzimática sobre tio-glicosídeos é somente duas vezes menor que sobre NPJ3Dgal.
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Figura 16- Cromatografia de interação hidrofóbica em coluna Resource PHE (Pharmacia)
do material proveniente de cromatografia de troca iônica resource Q de Diatraea
saccharalis.
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Tanto quanto sabemos, essa é a primeira vez que atividades equivalentes sobre 0- e S

glicosídeos são mostradas em uma enzima. Embora outros experimentos devam ser realizados

para comprovar a veracidade desse fato, tudo indica que estamos frente a uma enzima com

propriedades especiais, diferente das f3-tioglicosidases presentes em plantas e microorganismos.

Nós utilizamos o material de membrana dos cecos de R. americana solubilizado por papaína e

separado por eletroforese, para verificar atividade sobre sinigrina e encontrarmos dois picos de

atividade que são distintos daqueles que se obtém quando usamos O-glicosídeos (Fig. 18). A

possibilidade das enzimas que clivam tioglicosídeos serem derivadas da dieta é remota, uma vez

que trata-se de urna preparação de membranas que não entram em contato direto com o alimento

devido a presença da membrana peritrófica e derivadas de um epitélio que foi extensivamente

lavado em salina antes de ser homogeneizado e centrifugado.

Levando-se em consideração que a) a f3-tioglicosidase de afideo que foi seqüenciada tem

maior identidade com as f3-glicosidases digestivas de insetos do que com as f3-tioglicosidases de

plantas e outros organismos e b) nós encontramos no tubo digestivo dos insetos enzimas que

clivam com atividade semelhante 0- e S-glicosídeos e outras que somente clivam S-glicosídeos,

podemos supor que, nos insetos, as f3-glicosidases (que só c1ivam O-glicosídeos) devem ter dado

origem às enzimas capazes de clivar tanto 0- quanto S- glicosídeos (semelhantes àquela

encontrada em D. saccharalis). Posteriormente essas enzimas originaram as f3-tioglicosidases de

insetos (semelhantes às enzimas que nós encontramos emR. americana).

O trabalho inicial em f3-tioglicosidases apresentado aqui, tem o mérito de ter mostrado

que essas enzimas tem uma distribuição maior nos insetos do que se pensava antes e que há 13

tioglicosidases com atividade tão alta quanto a de f3-glicosidases. Desse modo, os glicosinolatos

podem ser clivados no tubo digestivo tanto quanto os f3-glicosídeos tóxicos produzidos por

plantas, e a atividade dessas enzimas precisa ser levada em consideração quando se estuda a

interação inseto-planta em insetos que ingerem plantas contendo glicosinolatos.
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4- Considerações finais

Muitos estudos ainda devem ser realizados para que seja possível entender os

mecanismos pelos quais os insetos se adaptam à presença de glicosídeos tóxicos nas plantas.

Entretanto, os dados apresentados aqui ilustram a variabilidade dessas adaptações dos insetos,

viabilizando a utilização de nutrientes normalmente inacessíveis a outros animais.
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