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RESUMO 

 

 Os inibidores inibidores de serino proteinases do tipo Bowman-Birk (BBI) 

possuem dois sítios ativos e são encontrados em plantas das famílias 

Fabaceae e Poaceae. Neste trabalho foi apresentada a estrutura primária e o 

padrão de expressão de 14 seqüências expressas (EST, expressed sequence 

tags) de BBI putativos encontradas no banco de dados do “Projeto 

Transcriptoma da Cana-de-açúcar” (SUCEST). Estas quatorze seqüências 

foram utilizadas em conjunto com outras 87 seqüências de BBI previamente 

descritas e depositadas no banco de dados “GenBank” para a construção de 

árvores filogenéticas da família BBI. A análise filogenética mostrou que os BBI 

de monocotiledôneas e dicotiledôneas podem ser claramente separados em 

diferentes grupos e a topologia das árvores filogenéticas sugere um padrão 

evolutivo diferente das famílias de BBI em plantas. Os inibidores de 
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dicotiledôneas são bem conservados e acumularam diferenças sutis durante a 

evolução. Em contrapartida, os inibidores de monocotiledôneas são altamente 

variáveis, indicando a ocorrência de um processo evolutivo interessante, 

baseado em eventos de duplicação intragênica e mutação. 

Dois inibidores de serino proteinases, um de tripsina e outro de 

quimotripsina, derivados do gene que codifica o inibidor Bowman-Birk de soja, 

foram expressos na superfície do fago filamentoso M13 e utilizados para a 

construção de bibliotecas de variantes. Para tal foram feitas mutações em 

quatro aminoácidos do sítio ativo destes inibidores e duas bibliotecas de 

expressão na superfície de fagos filamentosos foram construídas. 

Posteriormente, estas bibliotecas foram utilizadas para a seleção de variantes 

que melhor interagiam com a tripsina bovina e de Diatraea saccharalis e com as 

enzimas digestivas presentes no extrato intestinal desta praga. Os variantes 

selecionados foram seqüenciados, analisados e caracterizados. Os resultados 

mostraram que a técnica de expressão na superfície de fagos filamentosos foi 

eficiente para selecionar novos inibidores. Além disto, com as mutações 

realizadas, foi possível transformar a alça de inibição de quimotripsina em uma 

alça de inibição de tripsina. 
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SUMMARY 

 

The Bowman-Birk inhibitors (BBIs) are double headed inhibitors of serine 

proteinase found in plants from Fabaceae and Poaceae families. We describe 

the primary structure and the gene expression profile of 14 putative BBIs from 

the sugarcane expressed sequence tag (SUCEST) database and show how we 

used these newly discovered sequences together with 87 previously described 

BBI sequences from the “GenBank” database to construct phylogenetic trees for 

the BBI family. Phylogenetic analysis revealed that BBI-type inhibitors from 

monocotyledonous and dicotyledonous plants could be clearly separated into 

different groups, while the overall topology of the BBI tree suggests a different 

pattern of evolution for BBI families in flowering plants. We also found that BBI 

proteinase inhibitors from dicotyledonous plants were well conserved, 

accumulating only slight differences during their evolution. In addition, we found 

that BBIs from monocotyledonous plants were highly variable, indicating an 
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interesting process of evolution based on internal gene duplications and 

mutation events. 

Two serine-type proteinase inhibitors, a trypsin and a chymotrypsin, both 

derived from the soybean Bowman-Birk inhibitor, were expressed on the surface 

of a filamentous phage. Site mutations were made in four positions of the 

reactive sites of these inhibitors and two phage-display libraries were 

constructed. Later, these libraries were used to select better ligands to the 

bovine and Diatraea saccharalis trypsin and to the midgut enzymes of this insect 

pest. The selected variants were sequenced, analyzed and characterized. The 

results showed that the phage-display technique is efficient to select new 

proteinase inhibitors. Furthermore, it was possible to modify the chymotrypsin 

loop into a trypsin loop using the library constructed by the insertion of a 

degenerated primer. 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 As plantas contêm uma variedade de inibidores de serino proteinases os 

quais podem ser divididos em dezesseis classes (Ryan, 1990). Os inibidores de 

tripsina do tipo Kunitz de soja, os inibidores Bowman-Birk e os inibidores dos 

tipos I e II de batata são as quatro classes mais bem estudadas. Os inibidores 

de serino proteinases do tipo Bowman-Birk (BBI) foram isolados e 

caracterizados pela primeira vez em sementes de soja (Bowman, 1946; Birk, et 

al., 1963) sendo mais tarde encontrados em outras leguminosas (Norioka & 

Ikenaka, 1983; Tanaka et al., 1997) e em gramíneas (Odani et al., 1986). Um 

inibidor cíclico de 14 aminoácidos foi recentemente isolado de sementes de 

girassol e sua caracterização sugere que este é o mais potente inibidor 

homólogo aos BBI já descrito na literatura (Korsinczky et al., 2001). 

O significado fisiológico dos BBI está associado com suas três principais 

funções nas plantas: regulação das proteinases endógenas, reserva de 

aminoácidos sulfurados e defesa contra o ataque de patógenos e insetos. No 

último caso, os BBI parecem atuar inibindo a atividade proteolítica das enzimas 

digestivas dos insetos, interferindo em seu desenvolvimento e reprodução 

(Tanaka et al., 1996; Pompermayer et al., 2001; Tiffin & Gaut, 2001). 

Reafirmando as evidências do seu papel na defesa de plantas, inibidores de 

tripsina induzidos por ferimento ou herbivoria pertencentes a família dos BBI 

foram isolados e caracterizados em milho (Rohrmeier & Lehle, 1993), alfafa 

(McGurl et al., 1995) e arroz (Rakwal et al., 2001). 

 Levando-se em consideração o efeito antinutricional destes inibidores, a 

avaliação da sua eficiência na produção de plantas resistentes a pragas de 
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importância econômica tem atraído o interesse de pesquisadores em todo o 

mundo. Porém, a eficácia do controle de uma determinada praga dependerá do 

grau de vulnerabilidade do inseto em relação ao inibidor e isto se baseia na 

importância da proteína alvo para o ciclo de vida da praga, na eficiência de 

inibição dessa proteína alvo pelo inibidor e na capacidade adaptativa da praga 

em resposta ao inibidor (Koiwa et al., 1998). A adaptação de insetos a 

inibidores de proteinases tem sido observada e os mecanismos envolvidos 

neste processo vêm sendo estudados com ênfase nos últimos anos (Jongsma 

et al., 1995; Michaud, 1997; Paulillo et al., 2000; ; Brito et al., 2001; Patankar et 

al., 2001). Broadway (1996) destaca que os insetos se adaptam aos inibidores 

de tripsina presentes em seus hospedeiros secretando enzimas resistentes a 

estes inibidores, as quais podem ser as mesmas enzimas já secretadas 

normalmente ou podem ser enzimas secretadas após a ingestão destes 

inibidores. Além disto, os insetos podem estar pré-adaptados a inibidores de 

proteinases específicos de plantas não hospedeiras que pertencem a mesma 

família da planta hospedeira do inseto. Neste aspecto, a importância desta pré-

adaptação à herbivoria está relacionada com o número de famílias diferentes de 

inibidores de proteinase na planta hospedeira e da distribuição destas famílias 

entre as espécies de plantas. Segundo o autor, levando estes aspectos em 

consideração, vários inibidores são necessários para se conferir resistência 

contra insetos herbívoros a uma planta. 

Além dos problemas de adaptação, a utilização de inibidores de 

proteinases com função inseticida imporá ao inseto uma pressão de seleção 

que poderá levar a evolução de proteinases com baixa afinidade ao inibidor. 

Consequentemente, o emprego de técnicas que permitam a seleção de 

melhores inibidores para o controle da praga de interesse torna tal estratégia 

viável, eficaz e geneticamente durável. 

A técnica de expressão de proteínas na superfície de fagos filamentosos 

e a construção de bibliotecas de proteínas possibilitam a obtenção de uma série 

de variantes que podem ser selecionados de acordo com a especificidade de 
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formação do complexo inibidor-proteinase (Koiwa et al., 1998). Vários inibidores 

de proteinase foram expressos na superfície de fagos filamentosos e bibliotecas 

destes inibidores foram obtidas e selecionadas de forma rápida e eficiente 

contra diversos organismos alvo de interesse (Jongsma et al., 1995, 1996; 

Tanaka et al., 1999; Kiczak et al., 1999, 2001). Após o processo de seleção, a 

técnica permite o resgate da seqüência gênica da proteína selecionada, a qual 

pode ser clonada em outros vetores, tais como plasmídeos de agrobactérias, 

possibilitando o uso do gene clonado na obtenção de plantas transgênicas 

resistentes à praga de interesse. 

 



 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Interação planta X inseto com ênfase nos inibidores de proteinase 

 

 Nos ecossistemas naturais, as plantas e os insetos são apenas alguns 

dos organismos vivos que estão continuamente interagindo de uma forma 

complexa. As várias atividades benéficas desempenhadas pelos insetos em 

relação as plantas como a polinização e a defesa e pelas plantas em relação 

aos insetos como prover abrigo, local para oviposição e alimento, mostram a 

estreita associação entre estes dois organismos (Panda & Khush, 1995). Por 

outro lado, os insetos podem atacar as plantas e, dependendo do nível da 

herbivoria, estes podem ser extremamente prejudiciais, levando-as até mesmo 

a morte. 

 Com o objetivo de diminuir o ataque dos insetos, as plantas 

desenvolveram diferentes mecanismos de defesa que incluem barreiras físicas 

e químicas, além de complexas vias de sinalização (Falco et al., 2001). Dentre 

elas estão a indução de proteínas de defesa (Haruta et al., 2001), a liberação 

para o ambiente de compostos voláteis que atraem predadores dos insetos 

herbívoros (Birkett et al., 2000), a síntese de metabólitos secundários (Baldwin, 

2001; Kliebenstein et al., 2001) e o aumento da densidade de tricomas em 

folhas e caules (Fordyce & Agrawal, 2001) (Figura 1). Em contrapartida, os 

insetos desenvolveram estratégias para superar tais barreiras impostas pelas 

plantas. Estas estratégias incluem a metabolização e seqüestro de compostos 

tóxicos (Scott & Wen, 2001; Nishida, 2002), mecanismos de fuga (Zangerl, 
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1990) e alteração nos padrões de expressão gênica (Silva et al., 2001) (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Interações entre plantas e insetos. 

Fonte: Mello & Silva-Filho (2002) 
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 As plantas podem sintetizar de forma constitutiva compostos químicos 

que repelem os herbívoros por serem tóxicos ou reduzirem a digestibilidade dos 

tecidos vegetais. Uma outra estratégia utilizada pelas plantas é a indução da 

síntese destas substâncias em resposta a injúrias causadas pelo ataque dos 

herbívoros. Estes dois mecanismos de defesa são responsáveis por prevenir a 

maioria dos ataques, embora exista um número reduzido de insetos que são 

capazes de se adaptarem de forma específica causando danos às plantas. 

 Uma classe de substâncias que está intimamente relacionada a defesa 

das plantas, é a dos inibidores de proteinases (PI). Os níveis destes PI em 

folhas são normalmente baixos podendo ser rapidamente induzidos a níveis 

elevados quando as plantas são atacadas por insetos, sofrem danos mecânicos 

ou são expostas a fitohormônios (Rakwal et al., 2001). Além da síntese de PI 

induzida no local do ataque, foi demonstrado que sinais específicos originários 

dos tecidos danificados são transportados via floema e estimulam a síntese de 

PI por toda a planta (Jongsma & Bolter, 1997). Estes inibidores de plantas 

funcionam como substratos específicos das proteinases digestivas dos insetos, 

formando um complexo estável no qual a proteólise é limitada e extremamente 

lenta (Tiffin & Gaut, 2001). Em última instância, os PI atuam causando uma 

deficiência em aminoácidos que influencia o crescimento e desenvolvimento 

dos insetos, podendo eventualmente causar a sua morte devido a inibição das 

proteinases digestivas ou devido a produção maciça destas enzimas, reduzindo 

a disponibilidade dos aminoácidos essenciais para a síntese de outras 

proteínas (Jongsma & Bolter, 1997; Pompermayer et al., 2001). Ao tornarem 

mais lento o desenvolvimento dos herbívoros, estes inibidores prolongam o 

período em que predadores poderiam ser atraídos para as plantas atacadas por 

meio de compostos voláteis liberados por elas, contribuindo de forma indireta 

no controle dos insetos (Baldwin, 2001). 

 Neste aspecto, durante a evolução, plantas e insetos desenvolveram 

mecanismos ecológicos, fisiológicos e bioquímicos para diminuir os efeitos 

negativos desta interação. As plantas desenvolveram mecanismos 
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extraordinários contra as proteinases dos insetos tais como o aumento da 

atividade de inibidores nos tecidos (Rakwal et al., 2001), a síntese de uma 

gama enorme de inibidores que possuem atividade contra várias enzimas 

(Christeller et al., 1998), a produção de inibidores bifuncionais que atuam contra 

amilases e proteinases (Roy & Gupta, 2000), o aumento da complexidade dos 

inibidores com propriedades bioquímicas diferentes por meio da produção de 

isoinibidores (Tiffin & Gaut, 2001), a expressão de inibidores altamente 

específicos para as enzimas dos insetos (Falco et al., 2001) e a síntese de 

inibidores resistentes a proteólise e ativos sob várias condições de pH do trato 

digestivo de insetos (Christeller et al., 1998). Em contrapartida, os insetos 

desenvolveram maneiras de superar os efeitos negativos causados pelos PI 

presentes em suas plantas hospedeiras. Estas incluem o aumento da atividade 

das enzimas do trato digestivo e a síntese de enzimas menos sensíveis (Paulillo 

et al., 2000), a modificação do espectro ou atividade relativa de várias 

hidrolases digestivas (Patankar et al., 2001), a quebra de inibidores via 

proteinases (Girard et al., 1998) e a diminuição da sensibilidade das enzimas 

aos inibidores (Brito et al., 2001) via formação de oligômeros de alto peso 

molecular insensíveis aos PI. 

 Patankar e colaboradores (2001) mostraram que lagartas de Helicoverpa 

armigera eram capazes de superar os efeitos de vários PI de plantas 

hospedeiras alterando a composição das enzimas do trato digestivo após a 

ingestão destes PI. O mesmo foi observado para Agrotis ipsilon, Helicoverpa 

zea (Mazumdar-Leighton & Broadway, 2001a, b) e Heliothis virescens (Brito et 

al., 2001). Recentemente, Mazumdar-Leighton e Broadway (2001a) mostraram 

que insetos da ordem Lepidoptera apresentavam tripsinas constitutivas e 

tripsinas induzidas após a ingestão de PI que eram insensíveis aos inibidores. 

Resultados semelhantes foram descritos para as quimotripsinas (Mazumdar-

Leighton & Broadway, 2001b) e para as α-amilases (Silva et al., 2001). Além 

disto, a produção de proteinases que digerem os PI permite aos insetos 
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superarem tais defesas das plantas e utilizarem os inibidores digeridos como 

fonte de aminoácidos (Girard et al., 1998). 

 

2.2 Inibidores de serino proteinases do tipo Bowman-Birk 

 

Inibidores de proteinase são encontrados em várias plantas, 

principalmente naquelas pertencentes às famílias Fabaceae, Poaceae e 

Solanaceae. Eles desempenham várias funções importantes, incluindo a 

regulação de proteinases endógenas dentre as quais aquelas relacionadas aos 

processos de dormência e germinação, o acúmulo de proteínas de reserva ricas 

em aminoácidos sulfurados e a proteção das plantas contra o ataque de insetos 

e microrganismos (Hammond et al., 1984; Baek et al., 1994). 

Os BBI são encontrados em plantas da família Fabaceae (Norioka & 

Ikenaka, 1983) e Poaceae (Odani et al., 1986) e se caracterizam por possuírem 

dois domínios (Figura 2). Em dicotiledôneas são proteínas de baixo peso 

molecular, variando de 6 a 9 kDa, sendo caracterizados pela presença de 14 

cisteínas que formam sete pontes dissulfeto, as quais permitem a formação de 

uma estrutura assimétrica composta por dois domínios independentes, um 

capaz de inibir proteinases do tipo das tripsinas e o outro com atividade 

inibitória sobre as tripsinas, quimotripsinas ou elastases, localizados em 

extremos opostos da molécula (Gariani & Leatherbarrow, 1997) (Figura 2). Em 

monocotiledôneas estes inibidores apresentam uma variação de peso molecular 

de 8 a 20 kDa e o número de cisteínas numa mesma molécula pode chegar a 

26. Tanto nas monocotiledôneas como nas dicotiledôneas, a porção N terminal 

dos genes varia bastante, o que sugere que esta região seja menos importante 

na interação entre o inibidor e a proteinase (Odani & Ikenaka, 1978b; Rakwal et. 

al., 2001). Inicialmente, acreditava-se que os BBI se expressavam apenas em 

sementes (Hammond et al.,1984). Entretanto, estudos com milho, alfafa e arroz 

mostraram que além de estarem presentes nas sementes, estes inibidores se 
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expressavam em folhas e caules submetidos à injúria (Rohrmeier & Lehle, 

1993; McGurl et al., 1995; Rakwal et al., 2001). 

 

 

 

Figura 2 - Estrutura tridimensional do inibidor de proteinase de soja do tipo 

Bowman-Birk. 

Fonte: National Center for Biotechnology Information – NCBI - IBB1 – P01055 

 

 

Em soja, foram descritos até o momento 5 diferentes tipos de BBI (IBB-1-

P01055, IBB-2-P01063, IBB-3-P01064, IBB-TISYC2 e IBB-TISYD2). O inibidor 

1 (IBB-1) possui nove resíduos em cada sítio ativo, os quais são delimitados por 

duas pontes dissulfeto. Os aminoácidos Cys(P3) - Thr(P2) - Lys(P1) - Ser(P1’) - 

Asn(P2’) - Pro-(P3’) - Pro(P4’) - Gln(P5’) - Cys(P6’), correspondem aos resíduos 

14 a 22 do sítio de inibição da tripsina e os aminoácidos Cys(P3) - Ala(P2) - 
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Leu(P1) - Ser(P1’) - Tyr(P2’) - Pro(P3’) - Ala(P4’) - Gln(P5’) - Cys(P6’), 

correspondem aos resíduos 41 a 49 do sítio que inibe quimotripsina (Terada et 

al., 1978).  

As posições P1-P1' dos BBI é o local de ligação do peptídeo ao sítio 

ativo. A posição P1 do sítio ativo é importante para definir a especificidade 

quanto a enzima a ser inibida. Segundo Odani e Ikenaka (1976, 1977, 1978a) e 

Prakash e colaboradores (1996), a inibição de tripsina está relacionada à 

presença de lisina ou de arginina nesta posição, enquanto que a inibição de 

elastase está relacionada à presença de alanina. Inibidores de quimotripsina 

apresentam tirosina, arginina, leucina, fenilalanina ou metionina nesta posição. 

Ainda segundo os autores, quando um inibidor apresenta em P1 uma arginina, 

a sua capacidade de inibir ou não uma quimotripsina depende da 

hidrofobicidade do resíduo P2’. Quando em P2’ temos um aminoácido 

hidrofóbico como a metionina, uma quimotripsina pode se ligar à alça. Porém 

quando em P2’ temos um aminoácido hidrofílico como a glutamina, a afinidade 

desta alça por quimotripsina diminui. Segundo Gariani e Leatherbarrow (1997), 

além desta função, a posição P2' seria importante também na estabilidade do 

inibidor quanto à hidrólise. A isoleucina em P2' aumenta a estabilidade da 

molécula quando comparamos com a presença da asparagina, por exemplo. 

Segundo Maeder e colaboradores (1992), a atividade inibitória dos BBI é o 

resultado de uma conformação inflexível da alça de inibição a qual é conferida 

pelo seu tamanho reduzido, a ocorrência de uma ou mais prolinas na alça, uma 

treonina β-ramificada na posição P2 e pontes de hidrogênio entre P5’ (Gln) e P2 

(Thr) e P1’ (Ser). 

Estudos ao longo da década de 90 mostraram que os inibidores de 

proteinase apresentam atividade anticarcinogênica. Neste aspecto, os BBI são 

particularmente interessantes pois são relativamente estáveis à temperatura de 

cozimento e aos ácidos presentes no trato digestivo de humanos e animais 

(Chen et al., 1992). Ainda segundo os autores, populações que consomem em 

sua dieta altos níveis de BBI têm baixas taxas de câncer de cólon, seio, 
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próstata e pele. Além do interesse médico, os BBI estão sendo estudados 

quanto a importância no controle de pragas e doenças em plantas. Quando 

uma planta é atacada por uma praga, elicitores presentes na secreção oral 

destes insetos são responsáveis por amplificar as respostas de defesa da 

planta (Halitschke et al., 2001). Em resumo, uma molécula sinal, como a 

sistemina por exemplo, é liberada no sistema vascular dos tecidos que sofreram 

injúria ativando a via octadecanóide de sinalização. Como conseqüência ocorre 

a biossíntese de ácido jasmônico, a ativação de genes que codificam 

componentes de vias de sinalização (genes precoces), a formação de H2O2, 

que é um mensageiro secundário e, finalmente, a ativação de genes envolvidos 

na defesa propriamente dita (genes tardios), como os genes de inibidores de 

proteinase (de Bruxelles & Roberts, 2001; Orozco-Cárdenas et al., 2001). 

 

2.3 Evolução dos inibidores de serino proteinases do tipo Bowman-Birk 

 

Existem dois pontos importantes na estrutura dos BBI que os tornam 

eficientes. O primeiro ponto é a conformação da alça de inibição que é 

complementar ao sítio ativo da enzima a ser inibida, o que permite uma ligação 

bastante forte entre enzima e inibidor. O outro é a rigidez estrutural ou 

conformação inflexível da alça de inibição atribuída à presença das pontes 

dissulfeto entre as cisteínas, à presença de pontes de hidrogênio, ao seu 

tamanho reduzido, à ocorrência de uma ou mais prolinas na alça e, no caso da 

primeira alça de inibição, uma treonina β-ramificada na posição P2 (Chen et al., 

1992; Maeder et al.,1992). Estudos da estrutura tridimensional dos BBI de 

amendoim (Suzuki et al., 1987), soja (Werner & Wemmer, 1992) e cevada 

(Song et al., 1999) revelaram que nas três estruturas as pontes dissulfeto 

ocorrem entre os mesmos resíduos de cisteína (C1-C14, C2-C6, C3-C13, C4-C5, 

C7-C9, C8-C12, C10-C11), o que faz destes resíduos posições muito conservadas 

durante a evolução (Figura 3). 
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Figura 3 – Esquema da formação das pontes dissulfeto entre os resíduos de 

cisteína (numerados) em (A) dicotiledôneas com 14 resíduos de 

cisteína, em (B) monocotiledôneas com 10 resíduos de cisteína e 

em (C) monocotiledôneas com 8 resíduos de cisteína. 

Fonte: adaptado de Prakash et al. (1996) 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14 

alça 1 alça 2 

1     2           4     5     6     7     8     9                       12             14 

alça 1 alça 2 

1     2                           6     7     8     9                      12            14 

alça 1 alça 2 

A 

C 

B 



 13 

Odani e Ikenaka (1978a) e Baek e colaboradores (1994) propõem que os 

BBI de soja tenham evoluído de um inibidor ancestral comum que possuía 

apenas uma alça de inibição. Este ancestral seria um inibidor de tripsina ou de 

enzimas semelhantes à tripsina que teria sofrido uma duplicação interna no 

gene originando a um inibidor com duas alças de inibição. Segundo Odani e 

colaboradores (1986), uma classe de inibidores com uma alça única de inibição 

encontrada em germe de trigo sugere que estes sejam os inibidores ancestrais 

dos BBI com dupla alça de inibição. O fenômeno de duplicação dos resíduos 9 

a 26 originando os resíduos 36 a 53 foi inicialmente proposto por Tan e Stevens 

(1971). Este inibidor com duas alças originário da duplicação seria um inibidor 

de tripsina que após sofrer mutações se tornou um BBI com a segunda alça 

inibindo também quimotripsina (Hammond et al., 1984). 

Em seu estudo de evolução dos BBI, Prakash e colaboradores (1996) 

separaram em uma árvore filogenética os inibidores de monocotiledôneas em 

um grupo e os de dicotiledôneas em outro. Segundo os autores, os inibidores 

de monocotiledôneas de 8 kDa apresentam apenas a primeira alça de inibição, 

a qual inibe tripsina. A segunda alça sofreu mutações nas cisteínas perdendo 

sua função. No processo evolutivo, a duplicação destes inibidores de 8 kDa que 

apresentam perda de função da segunda alça, teria originado os inibidores de 

16 kDa com duas alças de inibição, ambas correspondentes à primeira alça do 

inibidor que as originou. Diante destas características, os autores concluem que 

é devido a este padrão de evolução que os BBI de monocotiledôneas 

apresentam uma alta variabilidade em suas seqüências. 

Os BBI de arroz pertencem a uma família multigênica e são compostos 

por pelo menos quatro cópias (Rakwal et al., 2001). São moléculas que 

possuem alta homologia entre si, porém não apresentam homologia elevada 

com outros BBI, principalmente de dicotiledôneas. Embora sua homologia 

comparada a outros inibidores seja baixa, estes inibidores apresentam cisteínas 

em posições conservadas e em número bastante elevado sendo que até o 

momento não se sabe a importância ou a função desta característica.  
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 Um inibidor de milho induzido por ferimento que codifica uma proteína 

com alta similaridade aos BBI foi estudado por Rohrmeier e Lehle (1993). A 

seqüência de aminoácidos com 102 resíduos e massa molecular de 11 kDa, 

possui características interessantes como um peptídeo sinal amino terminal que 

inclui os resíduos 1 a 15 e um potencial sítio de glicosilação Asn(51)-Phe-Ser 

que podem indicar que esta seja uma glicoproteína secretada. Além disto, o 

inibidor possui 10 cisteínas que dão origem a 5 pontes dissulfeto e apresenta 

dois possíveis sítios de inibição de quimotripsina: Phe(52)Ser e Tyr(82)Ser, 

como os BBI. 

 Tiffin e Gaut (2001) estudaram a evolução dos inibidores de serino 

proteinases induzidos por ferimento de arroz, milho, sorgo e Tripsacum, 

chegando a conclusão de que eles tiveram uma história evolutiva bastante 

diferente. Esta diferença é provavelmente o resultado de pressões de seleção 

diversas, devido a condições demográficas e taxas de mutação às quais foram 

submetidos os diferentes gêneros durante o processo evolutivo. Além disto, os 

autores evidenciaram que as duas alças de inibição divergiram de formas 

diferentes, sendo que a segunda divergiu rapidamente. 

 

2.4 Expressão na superfície de fagos filamentosos 

 

Um dos mais recentes objetivos da engenharia de proteínas é 

desenvolver moléculas que tenham funções pré estabelecidas. Porém, ainda 

não se conhece por completo as regras que governam a conformação das 

proteínas (“folding”) e o reconhecimento molecular, tornando esta prática difícil. 

Recentemente, técnicas envolvendo a análise de bibliotecas de proteínas vêm 

sendo empregadas para a seleção de moléculas com funções específicas. Tais 

técnicas têm sido utilizadas para aumentar a atividade de enzimas (Demartis et 

al., 1999), melhorar a afinidade de ligação e especificidade de proteínas (Atwell 

& Wells, 1999), aumentar a estabilidade de proteínas (Sieber et al., 1998), 

identificar melhores ligantes para receptores (Koivunen et al., 1999) ou 
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selecionar novos inibidores de proteinase com alta afinidade (Tanaka et al., 

1999; Kiczak et al., 2001). Porém, ao escolher uma estratégia de seleção para 

uma determinada função, é preciso considerar como isolar e caracterizar 

proteínas funcionais de uma biblioteca. A técnica de expressão de proteínas na 

superfície de fagos filamentosos é um mecanismo simples que permite 

relacionar a proteína selecionada para a característica desejada à seqüência de 

DNA, permitindo o escrutínio de bibliotecas com título de até 1012 (Wittrup, 

1999). 

 Esta técnica foi desenvolvida por George Smith em 1985 o qual expressou 

pela primeira vez a enzima de restrição EcoRI como uma fusão da proteína oito 

(pVIII) do capsídeo do fago. Tipicamente, utiliza-se o bacteriófago M13, um vírus 

bacteriófago filamentoso que parasita bactérias gram-negativas que por sua vez 

apresentam pilus F e utiliza a maquinaria de replicação, transcrição e tradução da 

bactéria para se reproduzir. A partícula de fago é formada por uma fita simples de 

DNA envolta em uma capa protéica constituída de cinco proteínas (pIII, pVI, pVII, 

pVIII e pIX) (Figura 4). Estas proteínas incluem aproximadamente 2700 cópias da 

pVIII e 5 cópias da pIII. Neste sistema o gene codificador do peptídeo ou proteína 

de interesse é geralmente fusionado a um dos genes destas duas proteínas da 

capa protéica do fago. Quando as partículas de fago são produzidas numa célula 

de bactéria, a proteína híbrida do capsídeo é incorporada à partícula viral e o DNA 

do fago contendo o gene fusionado, é empacotado (Wilson & Finlay, 1998; Rodi & 

Makowski, 1999). Assim é possível expressar uma população de diversos 

peptídeos e empregar estes fagos em estudos de interação entre proteínas, 

estabilidade entre outros, promovendo uma rápida purificação de peptídeos com 

as características desejadas (Devlin et al., 1990; Scott & Smith, 1990). Com o 

advento de novas técnicas de biologia molecular, como a reação da polimerase 

em cadeia (PCR), esta técnica foi aperfeiçoada e hoje sua aplicação atinge as 

mais diversas áreas como a medicina, o melhoramento de plantas, estudos de 

evolução de proteínas e ácidos nucléicos e muitos outros ramos da ciência atual. 

Segundo Kiczak e colaboradores (1999), a grande vantagem deste método é a 
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ligação direta que se tem entre o fenótipo observado e um genótipo encapsulado 

que permite a rápida obtenção da seqüência selecionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Partícula do bacteriófago M13. (A) desenho representativo mostrando 

as proteínas constituintes da capa protéica do vírus:          pIII,         pVI, 

                          pVII,        pVIII e        pIX; (B) micrografia eletrônica. 

Fonte: adaptado de Webster (1996) 

 

 

 De uma maneira geral, duas abordagens básicas podem ser feitas com 

esta técnica. A primeira é a inserção de uma mutação em um gene estrutural do 

vírus levando à expressão do peptídeo mutado na superfície da partícula viral em 

condições tais que as funções essenciais do produto daquele gene não são 

afetadas. A segunda abordagem é a produção de uma biblioteca de peptídeos a 

partir da inserção de um oligonucleotídeo degenerado, o qual será expresso como 

fusão de uma das proteínas da capa viral (Rodi & Makowski, 1999). Segundo 

Makowski (1994), a perfeita exposição de um peptídeo na superfície do fago 
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possibilita a atuação desta proteína como um ligante, uma enzima, um imunógeno 

ou desempenhando qualquer outra atividade em processos biológicos. A inserção 

de oligonucleotídeos degenerados e subseqüente construção de bibliotecas de 

peptídeos torna possível a seleção de proteínas com atividades ou afinidades 

específicas. 

Como qualquer outra técnica, existem limitações que devem ser 

destacadas. Por compreender um sistema biológico, este responde de maneira 

diferente às diversas mutações que podem ser feitas. Algumas mutações 

podem acarretar problemas na replicação enquanto outras podem ser 

extremamente vantajosas para o fago tanto em relação ao crescimento como 

em relação à estabilidade da partícula viral (Rodi & Makowski, 1999). Isto 

geraria bibliotecas pouco confiáveis que reduziriam as chances de se obter 

peptídeos com as características desejadas. Outra limitação observada por 

Adey e colaboradores (1995), compreende a seleção de uma classe de fagos 

que eram isolados por se ligarem diretamente ao plástico (poliestireno) dos 

tubos utilizados neste processo. Porém os autores destacam que se o processo 

de seleção for realizado de maneira eficiente, uma quantidade 

significativamente maior de fagos que se ligam a proteína alvo deve estar 

presente, mascarando os fagos selecionados por se ligarem ao poliestireno. 

Para evitar ou minimizar estes problemas, os autores sugerem que seja usado 

uma alta quantidade da proteína alvo a ser imobilizada, que os tubos de 

seleção sejam bloqueados com leite desnatado e se possível que seja utilizado 

um sistema de eluição dos fagos específico para o experimento que está sendo 

realizado. Além de todos estes cuidados é importante detectar quais são os 

fagos que estão se ligando ao tubo de seleção. Para isto é preciso incluir 

sempre um controle negativo que seria um tubo que passa pelo processo de 

seleção que foi apenas bloqueado. Este conjunto de limitações são 

responsáveis por problemas que fazem com que algumas das aplicações desta 

técnica não tenham sido bem sucedidas ( Wilson & Finlay, 1998). 
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2.5  Expressão de inibidores na superfície de fagos filamentosos e 

construção de bibliotecas 

 

Nos últimos anos, uma série de bibliotecas de expressão de peptídeos 

degenerados de diferentes tamanhos têm sido construídas a fim de se isolar 

ligantes específicos para vários tipos de alvo como receptores de membrana 

(Koivunen et al., 1999), proteínas da capa de vírus (Gough et al., 1999), 

proteínas de interesse médico (Atwell & Wellas, 1999; Hansson et al., 1999) e 

agronômico (Koiwa et al., 1998; Kiczak et al., 1999). Dentre as proteínas de 

interesse agronômico se destacam os inibidores de proteinase. 

Inibidores de proteinase do tipo serino e cisteíno têm sido expressos em 

fagos M13 mostrando ser possível o emprego da técnica de expressão na 

superfície de fagos filamentosos no estudo da interação inibidor X proteinase, 

na estabilidade destes inibidores e na construção de bibliotecas que possam 

ser utilizadas na seleção de inibidores específicos para as proteinases do trato 

digestivo de pragas importantes na agricultura (Tanaka et al., 1995; Stoop et al., 

2001; Volpicella et al., 2001). 

 O inibidor de serino proteinases BPTI (tipo Kunitz) foi expresso com 

sucesso na superfície do fago M13, como uma fusão da proteína 3 (pIII). A 

proteína funcional foi modificada em um aminoácido e uma biblioteca de 

expressão foi construída e selecionada contra uma elastase humana, 

mostrando a eficiência do método em criar um inibidor de elastase de alta 

afinidade com a proteína de interesse a partir de um inibidor de tripsina 

(Roberts et al., 1992). Estudando este mesmo inibidor, Kiczak e colaboradores 

(1999) construíram uma biblioteca de expressão por meio da mutação do 

mesmo aminoácido da posição P1 a qual foi selecionada contra tripsina e 

quimotripsina bovina. Os resultados deste estudo mostraram que após duas 

etapas de seleção para tripsina, foram obtidas apenas moléculas com lisina em 

P1. Quando selecionada para quimotripsina, foram obtidos os aminoácidos 

lisina, triptofano, glicina, metionina e leucina nesta posição, o que revela uma 
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menor tendência a preferência por um único aminoácido para a inibição da 

quimotripsina. Em estudo recente, Kiczak e colaboradores (2001) construíram 

uma biblioteca de expressão em fagos mutando as posições P1, P1’, P2’ e P3’ 

deste inibidor. Após seleção contra quimotripsina e elastase, foram obtidos 

mutantes com características inibitórias de 420 e 7x106 vezes superior ao 

inibidor BPTI original. 

 Outro inibidor de serino proteinases expresso com sucesso na superfície 

de fagos filamentosos foi o inibidor de batata do tipo 2. Inibidores derivados 

deste inibidor de batata foram utilizados para estudar as interação com tripsina 

e quimotripsina. Uma mutação de leucina para arginina mudou a especificidade 

do primeiro domínio de quimotripsina para tripsina. Além disto, após três ciclos 

de seleção, foi possível recuperar mutantes funcionais de uma mistura de 

variantes funcionais e não funcionais (Jongsma et al., 1995). Da mesma forma, 

mutantes ativos e inativos do inibidor de tripsina de mostarda do tipo 2, 

eficientemente expresso na superfície do fago filamentoso M13, foram utilizados 

para seleção. Após quatro ciclos, um mutante ativo pôde ser selecionado dentre 

104 mutantes, mostrando que este sistema de seleção  foi eficiente (Volpicella 

et al., 2001). 

 McBride e colaboradores (1998) construíram uma biblioteca de 

expressão da alça de inibição de tripsina do BBI MAI-D4 na superfície de fagos 

filamentosos, variando os aminoácidos das posições P1, P2 e P2’ e 

selecionaram esta biblioteca contra a quimotripsina bovina. Na posição P1 

foram selecionados fenilalanina e tirosina, em P2 somente treonina e em P2’ 

foram selecionados leucina e isoleucina. Segundo os autores, a treonina na 

posição P2 gera o mais baixo Ki e sua taxa de hidrólise é bastante lenta. 

Estudos de estrutura mostram que são estabelecidas interações com os grupos 

hidroxil e metil da treonina, o que a torna muito eficiente nesta posição. Em 

estudos anteriores empregando-se peptídeos sintéticos do BBI de soja, Terada 

e colaboradores (1978) concluíram que a substituição da leucina por tirosina na 

posição P1 aumentou a capacidade de inibição da quimotripsina. Alterações 
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feitas na alça de inibição da tripsina não tiveram nenhum efeito em melhorá-la. 

Porém a substituição da lisina por leucina na posição P1 aboliu a atividade anti-

triptica, convertendo o peptídeo em inibidor de quimotripsina. 

Tanaka e colaboradores (1999) expressaram o inibidor de proteinases do 

tipo serina derivado de sanguessuga (LDTI) na superfície do fago filamentoso 

M13, utilizando o vetor pCANTAB 5E. Uma biblioteca de mutantes foi 

construída utilizando-se um nucleotídeo degenerado e posteriormente foi 

selecionada contra trombina. Os inibidores selecionados mostraram uma 

preferência por arginina na posição P1 e por valina na posição P1’. 

Koiwa e colaboradores (1998) expressaram dois inibidores de cistatina 

de soja (scNM e scLM) na superfície de fagos e selecionaram as partículas 

expressando estes dois inibidores contra a papaína. O inibidor scNM foi 

selecionado após três etapas contra a papaína e mostrou ter efeito retardador 

do crescimento e desenvolvimento do gorgulho do feijoeiro (Callosobruchus 

maculatus). Segundo os autores, estes resultados mostram que a ligação de 

cistatinas por afinidade pode ser usada nos processos de seleção da técnica de 

expressão de proteínas na superfície de fagos filamentosos a fim de se 

encontrar variantes com melhor atividade inseticida, confirmando o potencial da 

técnica. Tais dados foram também observados por Ylinenjarvi e colaboradores 

(1999) e Koiwa e colaboradores (2001). 

 

2.6 A cana-de-açúcar e a broca-da-cana 

 

 O Brasil é o maior produtor de açúcar de cana e o único país no mundo a 

produzir um combustível alternativo, renovável e pouco poluente em larga 

escala, o álcool, em substituição ao petróleo. O mercado sucroalcooleiro 

movimenta com a venda dos produtos açúcar, álcool, aguardente e subprodutos 

da cana cerca de 12,7 bilhões de reais por ano. Por constituir um mercado de 

expressão na economia brasileira, preocupações com a qualidade e a 

produtividade são constantes no setor. Qualidade e produtividade são função 
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de diversos fatores como preparo do solo, adubação, escolha de variedades, 

plantio, ataque de pragas e doenças. Dentre estes fatores, estima-se que as 

perdas causadas pelo ataque de pragas na cana-de-açúcar chegue a cerca de 

470 milhões de dólares por ano (Bento, 1999). 

 A broca-da-cana (Diatraea saccharalis) é a principal praga da cana-de-

açúcar, ocorrendo em todas as regiões canavieiras do Brasil (Carvalho et al., 

2002). O adulto da broca, a mariposa, oviposita preferencialmente na parte 

dorsal das folhas. As lagartas recém eclodidas dos ovos se alimentam da folha 

e no 2º ínstar penetram no colmo abrindo galerias (Parra, 1993). Além dos 

prejuízos diretos causados pela broca como perda de peso, morte das gemas e 

abertura de galerias nos colmos, a referida praga causa prejuízos indiretos 

ainda mais significativos devido à penetração de microorganismos (fungos 

Fusarium moniliforme e/ou Colletotrichum falcatum) causadores de podridões, 

que invertem a sacarose e produzem metabólitos inibidores, diminuindo a 

pureza do caldo e, consequentemente, reduzindo o rendimento industrial para a 

produção do açúcar (Gallo et al., 2002). Outro efeito causado pelos 

microorganismos que contaminam o caldo é a concorrência com as leveduras 

na assimilação dos açúcares levando a diminuição na produção de álcool e 

queda no rendimento fermentativo. 

 Devido a biologia da praga, o controle químico da broca-da-cana se torna 

inviável já que esta passa a maior parte de sua fase larval dentro do colmo, 

ficando inacessível ao contato com inseticidas, além deste ser oneroso devido 

ao porte da cultura (Gallo, 2002). Por esta razão surgiu o interesse no 

desenvolvimento de variedades resistentes, no uso do controle biológico 

(Botelho & Parra, 1998) e da químio-esterilização (Nakano & Poletto, 1998), na 

aplicação de biopesticidas e na transferência de genes de resistência para 

minimizar os danos causados por esta praga (Braga et al., 2003). Neste 

contexto, se aplica o estudo e melhoramento de inibidores de proteinase que 

tenham efeito no crescimento e desenvolvimento da broca (Pompermayer et al., 

2001) com finalidade de aplicá-los no controle da praga. 



 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Identificação das seqüências de inibidores de serino proteinases do 

tipo Bowman-Birk 

 

 Cento e trinta e seis seqüências de aminoácidos de BBI foram 

identificadas no banco de dados “GenBank”. Estas seqüências foram 

inicialmente identificadas empregando-se o programa de pesquisa BLAST 

(Altschul et al., 1990), tendo como seqüência a ser testada (“query sequence”) o 

inibidor de Glycine max (P01055) (Odani & Ikenaka, 1972). A fim de minimizar a 

duplicação de seqüências provenientes da mesma proteína, as 136 seqüências 

foram comparadas e 87 seqüências diferentes foram selecionadas para os 

estudos posteriores. O alinhamento destas seqüências foi feito utilizando-se o 

programa CLUSTAL_W (Thompson et al., 1994), utilizando-se os parâmetros 

padrão do programa. A matriz de Gonnet foi usada para gerar a matriz das 

distâncias das seqüências de proteínas, a qual foi usada na análise filogenética 

pelo método de "Neighbor-Joining" (Saitou & Nei, 1987). A definição dos grupos 

foi baseada nos valores de “bootstrap” (método que estima a variância 

associada às distâncias), utilizando-se 10.000 reamostragens dos dados. A 

árvore filogenética foi desenhada utilizando-se o programa TreeView 1.5 (Page, 

1996). Estes estudos foram realizados utilizando-se quatro diferentes tipos de 

seqüências: todas as seqüências recuperadas dos bancos de dados, apenas as 

seqüências completas, apenas a porção das seqüências onde se encontram os 

sítios ativos (excluindo-se a porção N terminal) e somente as alças de inibição. 
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3.2 O banco de dados do SUCEST 

 

O “Projeto Transcriptoma da Cana-de-açúcar” (SUCEST) 

(http://sucest.lad.ic.unicamp.br/en/) teve como objetivo o seqüenciamento em 

larga escala de seqüências expressas (EST, expressed sequence tags) de 

cana-de-açúcar e atualmente conta com 43.000 agrupamentos de seqüências 

expressas (“EST clusters”) provenientes de 27 bibliotecas de cDNA preparadas 

de diversos tecidos da planta (Vettore et al., 2001). Neste trabalho, o banco de 

dados do SUCEST foi utilizado para identificar BBI putativos de cana-de-açúcar. 

 

3.3 Identificação de inibidores de serino proteinases do tipo Bowman-Birk 

putativos de cana-de-açúcar 

 

 Agrupamentos consenso de seqüências expressas de cana-de-açúcar 

foram identificados por meio do programa de pesquisa BLAST, utilizando-se as 

seqüências dos BBI de soja (P01055), arroz (BAB40052), milho (P31862) e 

trigo (P81713) como seqüências testadas (“query sequences”) no banco de 

dados do SUCEST. Os agrupamentos (“clusters”) identificados no SUCEST 

foram utilizados como seqüências testadas (“query sequences”) para uma nova 

pesquisa utilizando-se o programa BLAST, no banco de dados "GenBank". 

Desta pesquisa, somente foram consideradas como inibidores putativos 

aquelas seqüências que apresentavam alta homologia com BBI conhecidos. As 

seqüências resultantes desta análise foram então analisadas quanto a presença 

das alças de inibição e dos resíduos de cisteína característicos deste tipo de 

inibidor. Desta seleção, foram extraídas 14 seqüências que estão depositadas 

no banco de dados "GenBank" com os seguintes números de acesso: 

AY093804, AY093805, AY093806, AY093807, AY093808, AY093809, 

AY093810, AY093811, AY093812, AY093813, AY093814, AY093815, 

AY093816, AY093817. Com a finalidade de se determinar as relações de 

ancestralidade para os inibidores estudados, árvores filogenéticas não 
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enraizadas foram construídas utilizando-se 101 seqüências de BBI sendo 87 

seqüências originárias do banco de dados "GenBank" e 14 do banco de dados 

do SUCEST. 

 

3.4 Análise da expressão assistida por computador 

 

 Assumindo-se que a síntese, ligação do cDNA ao vetor e os eventos de 

transformação ocorram todos ao acaso, a quantidade de uma determinada EST 

em uma biblioteca de cDNA específica é provavelmente proporcional ao nível 

de expressão dos mRNAs daquela seqüência. O banco de dados do SUCEST é 

composto por bibliotecas de cDNA não normalizadas, originárias de diferentes 

tecidos e com um número definido de ESTs por biblioteca. A análise da 

expressão de BBI putativos foi realizada qualitativa e quantitativamente por 

meio de experimentos assistidos por computador. Nestes experimentos foram 

feitas correlações entre o número de ESTs de BBI e o número total de ESTs em 

uma determinada biblioteca de cDNA. 

 

3.5 Cepa bacteriana e meios de cultura 

 

Bactérias Escherichia coli da cepa TG1 (K12(lac-pro), supE, thi, 

hsdD5/F’, traD36, proAB, lacIq, lacZ∆M15) foram utilizadas em todas as etapas 

deste trabalho. 

Neste trabalho foram utilizados os meios de cultura Luria-Bertani (LB) 

composto por 1% (p/v) de bacto-triptona, 0,5% (p/v) de extrato de lêvedo, 1% 

(p/v) de NaCl e pH 7,5; meio 2xYT composto por 1,6% (p/v) de bacto-triptona, 

1% (p/v) de extrato de lêvedo, 0,5% (p/v) de NaCl e pH 7,5; meio SOB 

composto por 2% (p/v) de bacto-triptona, 0,5% (p/v) de extrato de lêvedo, 10mM 

de NaCl, 2,5mM de KCl, 10mM de MgCl2 e pH 7,5 e meio mínimo composto por 

18,7mM de NH4Cl, 22mM de KH2PO4, 22,4mM de Na2HPO4.7H2O, 1mM de 
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MgSO4.7H2O, 2% de glicose e 0,05% (p/v) de NaCl (Sambrook & Russell, 

2001). 

 

3.6 Expressão dos inibidores na superfície de fagos filamentosos 

 

 O inibidor do tipo Bowman-Birk de soja (IBB-1, P01055) foi clonado por 

Galgaro1 no vetor pCANTAB 5E (Amersham Biosciences), um fagomídeo que 

pode se replicar em E. coli como plasmídeo utilizando a origem de replicação 

colE1 ou como fago filamentoso por meio da origem de replicação M13. Porém, 

a expressão do gene completo não foi observada provavelmente devido ao alto 

número de resíduos de cisteína, responsáveis pela formação de 7 pontes 

dissulfeto. O trabalho relata que em uma tentativa de resolver o problema de 

expressão do inibidor, a proteína IBB-1 foi dividida em duas menores. Um 

inibidor contendo a alça de inibição de tripsina com 42 aminoácidos, chamado 

inibidor TRI e outro contendo a alça de inibição de quimotripsina com 35 

aminoácidos, chamado inibidor QUI. Os dois inibidores TRI (Figura 5) e QUI 

(Figura 6) derivados do inibidor IBB-1 de soja foram clonados no vetor 

pCANTAB 5E e expressos de maneira funcional na superfície do fago 

filamentoso M13.1 

 Os inibidores TRI e QUI clonados por Galgaro1 nos vetores pCANTAB 5E 

foram então utilizados para a construção de bibliotecas de inibidores de tripsina 

(TRI) e quimotripsina (QUI). 

                                                                 
1 GALGARO, M.L.  Expressão e seleção de inibidores de proteinase Bowman-Birk, em 

bacteriófagos, específicos às enzimas de pragas de interesse agronômico.  
Piracicaba, 1998. 51p. (Relatório de bolsa de pós-doutorado FAPESP, processo 97/01734-
3). 
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Figura 5 – Fagomídeo recombinante contendo a alça de inibição da tripsina 

(pCANTAB-TRI). 

Fonte: adaptado do manual Pharmacia Biotech – Expression 

Module/Recombinant Phage Antibody System, 1995 

pCANTAB-TRI 
4647pb 

Sítio de inibição da tripsina 
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Figura 6 – Fagomídeo recombinante contendo a alça de inibição da 

quimotripsina (pCANTAB-QUI). 

Fonte: adaptado do manual Pharmacia Biotech – Expression 

Module/Recombinant Phage Antibody System, 1995 

Sítio de inibição da quimotripsina 

pCANTAB-QUI 
4625pb 
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3.7 Construção das bibliotecas de inibidores 

 

3.7.1 Síntese dos iniciadores degenerados 

 

Para a construção das bibliotecas de inibidores de tripsina (TRI) e 

quimotripsina (QUI), foi feita uma análise dos sítios de inibição dos BBI 

depositados em bancos de dados. A partir desta análise optou-se pela mutação 

de quatro aminoácidos das alças de inibição dos inibidores TRI e QUI, sendo tal 

escolha baseada na importância do aminoácido no processo inibitório bem 

como no seu grau de conservação. 

O inibidor TRI foi mutado nas posições P2, P1, P1’, P2’ e o inibidor QUI foi 

mutado nas posições P2, P1, P2’ e P4’. As modificações foram feitas utilizando-

se o método descrito por Sparks e colaboradores (1996) e apresentado por 

Adey e colaboradores (1996). Foram sintetizados dois tipos de iniciadores para 

a modificação de cada sítio de inibição (TRI e QUI). Um iniciador maior 

contendo parte das seqüências TRI e QUI, que apresenta a degeneração NNB 

(N=A, T, C, G; B=T, C, G) nas posições a serem mutadas e sítios de restrição 

específicos que permitem sua posterior clonagem nos vetores pCANTAB-TRI 

(Figura 5) e pCANTAB-QUI (Figura 6). Estes iniciadores foram chamados de 

TRI-NNB e QUI-NNB e podem ser visualizados nas Figuras 7 e 8. Também 

foram sintetizados outros dois iniciadores (TRI-NNBcom., Figura 9 e QUI-

NNBcom., Figura 10) complementares aos primeiros (TRI-NNB e QUI-NNB) que 

permitem a amplificação destes iniciadores via PCR dando origem aos 

fragmentos degenerados. Estes fragmentos degenerados foram então clonados 

nos vetores pCANTAB-TRI e pCANTAB-QUI, gerando as bibliotecas de 

inibidores de tripsina e quimotripsina. 
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5’   SphI 
GAT CAA TGC GCA TGC NNB NNB NNB NNB CCT CCT CAA 
Asp  Gln  Cys Ala  Cys   ?   ?    ?    ?  Pro  Pro  Gln 

 

TGC CGC TGT TCA GAT ATG AGA CTG AAT TCG TGC CAT 
Cys  Arg  Cys Ser  Asp Met  Arg  Leu Asn  Ser Cys  His 

                      NsiI       3’ 
TCA GCT TGT AAA TCA TGC ATT TGC GCA C 
 Ser Ala  Cys Lys  Ser Cys Ile  Cys  Ala 
 
Figura 7 -  Iniciador degenerado TRI-NNB usado na construção da biblioteca da 

alça de inibição de tripsina. 
 

 

5’          NsiI 
GGT ACC AAA TCA TGC ATT TGC NNB NNB TCG NNB CCT  
Gly  Thr Lys  Ser  Cys Ile  Cys  ?   ?    Ser  ?   Pro 
 
                Sal I     3’ 
NNB CAG TGT TTT TGT GTC GAC ATA ACC GAT TTC 
 ?   Gln  Cys Phe  Cys Val  Asp Ile  Thr  Asp Phe 
 
Figura 8 –  Iniciador degenerado QUI-NNB usado na construção da biblioteca 

da alça de inibição de quimotripsina. 
 

 

3’      NsiI    5’ 
A TTT AGT ACG TAA ACG CGT G 
 
Figura 9 –  Iniciador complementar ao TRI-NNB (TRI-NNBcom.) usado na 

construção da biblioteca da alça de inibição de tripsina. 
 

 

3’          Sal I             5’ 
CA CAG CTG TAT TGG CTA AAG 
 
Figura 10 –  Iniciador complementar ao QUI-NNB (QUI-NNBcom.) usado na 

construção da biblioteca da alça de inibição de quimotripsina. 
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3.7.2 Amplificação dos iniciadores degenerados e clonagem dos 

fragmentos 

 

 As reações de amplificação dos iniciadores degenerados foram feitas via 

PCR, em dois passos (Adey et al., 1996): 

1° passo 

iniciador-NNB    400 pmoles 

iniciador-NNBcom.    400 pmoles 

tampão (10X concentrado)  10,0 µL 

cloreto de magnésio   1,5 mM 

- 75°C por 15 minutos (desnaturação) 

- resfriamento lento até 30°C (anelamento) 

 

2º passo 

dNTP      0,2 mM 

BSA      10 µg 

Taq DNA polimerase   50 unidades 

O volume da reação foi completado para 100 µL com água autoclavada. 

- 37°C por 30 minutos (extensão) 

 

Depois de submetidos a PCR, os iniciadores TRI-NNB e QUI-NNB foram 

convertidos em dupla fita (fragmento degenerado) e desta forma foram tratados 

com as enzimas “Klenow” e T4 DNA polimerase para a remoção da 

protuberância 3' terminal e formação de extremidades lisas. Os fragmentos 

foram clonados no sítio SmaI do vetor pUC-18 (Amersham Biosciences) e 

seqüenciados para a confirmação da correta síntese e amplificação. 

Depois de confirmada a seqüência dos fragmentos, uma nova 

amplificação foi feita. Os fragmentos TRI-NNB foram digeridos com SphI e NsiI 

e ligados ao vetor pCANTAB 5E–TRI (Figura 5) digerido com as mesmas 

enzimas de restrição. Da mesma forma, os fragmentos QUI-NNB foram 
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digeridos com NsiI e SalI e ligados ao vetor pCANTAB 5E-QUI (Figura 6) 

digerido com as mesmas enzimas de restrição. Por meio deste processo de 

restrição e ligação foi possível substituir as alças originais de inibição de tripsina 

e quimotripsina por alças com seqüências aleatórias. Várias reações de ligação 

foram feitas para que se conseguisse o mínimo de 160.000 variantes ou 

transformantes de cada inibidor. As reações de ligação foram feitas à 16°C por 

16 horas. 

 

3.7.3 Preparo de células competentes e transformação por eletroporação 

 

 As células TG1 competentes para eletroporação foram preparadas 

segundo Chung e colaboradores (1995, modificado). As células cresceram em 

meio SOB à 37°C e 180 rpm até atingirem D.O.600nm de 0,4 e após 

permanecerem no gelo por 10 minutos, foram centrifugadas a 10.000xg , 2°C 

por 15 minutos. O sedimento foi então lavado 4 vezes em água autoclavada 

gelada autoclavada e, ressuspendido em glicerol 10%. As células foram 

congeladas em Nitrogênio líquido e mantidas a –80°C. Na eletroporação, 5 µl 

da reação de ligação dos fragmentos degenerados TRI-NNB/SphI/NsiI e QUI-

NNB/NsiI/SalI com os vetores pCANTAB-TRI/SphI/NsiI e pCANTAB-

QUI/NsiI/SalI foram utilizados para transformar 40 µl de células competentes. 

As células foram eletroporadas a 2,5 Kv, 50 Ω e 25 µF em aparato da BioRad. 

Imediatamente após a eletroporação, foi adicionado 1mL de meio SOB à 

mistura de células e estas foram crescidas à 37°C e 180 rpm por uma hora. As 

culturas foram então plaqueadas em meio SOB contendo ampicilina (100 

µg/mL) e mantidas a 30°C para multiplicação por aproximadamente 12 horas. 

 

3.7.4 Análise dos transformantes (“Screening” por PCR) 

 

 Depois de feita a transformação, as colônias resultantes foram contadas e 

procedeu-se a análise das colônias transformantes via PCR. Em um tubo 
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Eppendorf com 25 µl de água autoclavada, foram adicionadas células da colônia 

selecionada e, a este volume, foram acrescentados: 

 

iniciador-1     3 pmoles 

iniciador-2     3 pmoles 

tampão (10X concentrado)  2,5 µL 

cloreto de magnésio   1,5 mM 

dNTP      0,03 mM 

Taq DNA polimerase   1,5 unidade 

O volume da reação foi completado para 50 µL com água autoclavada e a 

seguinte PCR foi realizada: 

- 94°C por 3 minutos 

- 94°C por 1 minuto (desnaturação) 

- 50°C por 1 minuto (anelamento)  25 ciclos 

- 72°C por 1,5 minutos (extensão) 

- 72°C por 3 minutos 

 

Depois de submetidos a PCR, os tubos foram mantidos a 4ºC até a 

análise das reações em gel de agarose 0,8%. Para a confirmação da clonagem 

do iniciador degenerado em pUC18, foram utilizados os iniciadores UP (5’ TGA 

CCG GCA GCA AAA TG 3’) e RP (5’ GTA CCA GTA TCG ACA A 3’). Durante a 

construção da biblioteca, também foram feitas amplificações para confirmar a 

clonagem dos insertos contendo o sítio ativo degenerado. Neste caso, os 

iniciadores utilizados foram TRIA (5’ CCG GGC TGC AGA ATT CGA GCT CGG 

3’) e TRIB (5’ CCA CTG CAG TGC GCA AAT GCA TG 3’) para o inibidor de 

tripsina e QUIA (5’ CGC GGT ACC CTG CAG GTT TTC CTT G 3’) e QUIB (5’ 

CGG TAC CAA ATC ATG CAT TTG CGC 3’) para o inibidor de quimotripsina. 
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3.7.5 Seqüenciamento dos transformantes 

 

 A confirmação das seqüências dos iniciadores degenerados assim como 

da biblioteca foi realizada utilizando-se os procedimentos descritos no manual 

do kit “ABI PRISM Big DyeTM Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction 

Kits”: 

“MIX Big Dye”    2 µL 

iniciador RP     3 pmoles 

tampão (Tris HCl – MgCl2, pH9,0 ) 6 µL 

DNA plasmidial    200-500 ng 

O volume da reação foi completado para 10 µL com água autoclavada e a 

seguinte PCR foi realizada: 

- 96°C por 2 minutos 

- 96°C por 20 segundos (desnaturação) 

- 50°C por 10 segundos (anelamento)  25 ciclos 

- 60°C por 4 minutos (extensão) 

- 72°C por 7 minutos 

 

Após a reação de amplificação, os fragmentos foram precipitados 

adicionando-se 20 µL de água e 60 µL de isopropanol. A mistura foi incubada à 

temperatura ambiente por 15 minutos e centrifugada por 20 minutos à 18.000xg 

em microcentrífuga de bancada. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

foi lavado com 500 µL de etanol 70% e centrifugado por 15 minutos como 

descrito anteriormente. O sobrenadante foi descartado e os tubos colocados 

para secar com a tampa aberta em termociclador por 1 minuto à 90°C. 

O seqüenciamento foi realizado no Laboratório de Genética 

Fitopatológica (Depto. de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola, 

ESALQ/USP), sob coordenação do Prof. Dr. Luiz Eduardo Aranha Camargo, em 

seqüenciador automático de DNA ABI PRISM 377. No momento do 



 34 

seqüenciamento, as amostras foram ressuspendidas em 4 µL de tampão 

contendo 5 partes de formamida e 1 parte de “loading buffer” (0,25% azul de 

bromofenol, 0,25% xileno cianol e 40% de sacarose) e o DNA foi denaturado à 

98°C por 2 minutos antes de 1 µL ser aplicado ao gel. 

Foram feitos estoques em glicerol das bactérias contendo todos os 

fagomídeos seqüenciados e estes estoques foram mantidos à –80°C. 

 

3.8 Seleção das bibliotecas TRI-NNB e QUI-NNB contra a tripsina 

purificada e extrato intestinal de lagartas de D. saccharalis e contra a 

tripsina bovina 

 

3.8.1 Criação das lagartas de D. saccharalis em laboratório 

 

 Lagartas de Diatraea saccharalis foram criadas no Laboratório de 

Biologia de Insetos (Depto. de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola, 

ESALQ/USP), sob a coordenação do Prof. Dr. José Roberto Postali Parra, para 

serem usadas na fase de seleção das bibliotecas. 

 As lagartas foram mantidas em tubos de dieta (2,5cm de diâmetro e 

8,0cm de altura) tampados com algodão, na proporção de 5 lagartas/tubo. 

Estas foram alimentadas com dieta artificial à base de farelo de soja e germe de 

trigo (King & Hartley, 1985) e mantidas a 25°C, 60±10% de umidade e 

fotoperíodo de 14/10 horas de claro/escuro. 

 

3.8.2 Preparo do homogeneizado intestinal 

 

 Lagartas de D. saccharalis no 5° ou 6° ínstar de desenvolvimento foram 

imobilizadas em gelo e em seguida procedeu-se a extração do conteúdo da 

membrana peritrófica do ventrículo intestinal na presença de uma solução 

salina gelada (125 mM NaCl). As membranas de 20 intestinos foram 

homogeneizadas em Potter-Elvehjen com 1mL de água autoclavada gelada. 
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Em seguida, o homogeneizado foi centrifugado por 30 minutos a 22.000xg e 

4°C. O sobrenadante foi recuperado e usado como fonte de enzimas digestivas 

no processo de seleção (Ferreira et al., 1994). 

 

3.8.3 Obtenção dos fagos das bibliotecas 

 

 Para a obtenção dos fagos das bibliotecas de tripsina e de quimotripsina, 

as células de bactérias estocadas à -80°C foram descongeladas em gelo e 

diluídas com meio de cultura 2xYT suplementado com ampicilina (100 µg/mL) e 

2% de glicose, até a D.O.600nm de 0,2. As culturas foram incubadas a 37°C e 

180 rpm até que a D.O.600nm atingisse 0,5. Em seguida foram adicionados 1x108 

pfu/mL do bacteriófago M13K07 (“helper phage”) e as culturas foram crescidas 

à 37°C por 30 minutos a 150 rpm e em seguida por 30 minutos a 250 rpm. As 

culturas foram então centrifugadas a 1.000xg por 10 minutos e após o descarte 

dos sobrenadantes, os sedimentos foram ressuspendidos em dez vezes o 

volume inicial com meio 2xYT suplementado com ampicilina (100 µg/mL) e 

canamicina (50 µg/mL) e foram multiplicadas à 37°C e 250 rpm por 18 horas. 

As bactérias assim crescidas foram centrifugadas por duas vezes a 8.000xg por 

15 minutos. Aos sobrenadantes recuperados foi adicionada solução de 

PEG/NaCl (16% PEG 8.000 e 2M NaCl) em proporção de 1:5 e as misturas 

foram mantidas no gelo por 1 hora. Em seguida estas misturas foram 

centrifugadas a 10.000xg por 20 minutos, os sedimentos foram ressuspendidos 

em 1/20 do volume anterior (2,5mL) de PBS estéril e filtrados em filtro estéril 

Millex-HA 0,45µm (Millipore). Os filtrados contendo os fagos foram estocados 

em tubos de polipropileno a 4°C por até 5 dias. 

 

3.8.4 Seleção 

 

 Como fonte de enzimas para a seleção, foram utilizados três diferentes 

tipos de preparação: o extrato de 20 intestinos de D. saccharalis em 1mL de 
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água, 1mL da tripsina purificada deste inseto com concentração estimada em 

aproximadamente 1µg/mL em gel SDS-PAGE corado com Coomasie Blue 

(dados não mostrados) e 1mL de tripsina bovina (Sigma) na concentração de 

200 µg/mL de tampão bicarbonato de sódio (50mM) pH 9.6. Como controle 

negativo foi utilizada uma solução de leite desnatado (20mg/mL de PBS). 

 As preparações contendo as enzimas assim como a solução de leite 

desnatado (controle negativo) foram adicionadas a imunotubos de poliestireno 

(Maxi Sorb 4070319/Nunc). Os imunotubos foram incubados por toda a noite à 

4ºC para a imobilização das proteínas nas paredes dos tubos. Após 12 horas 

de incubação, as preparações foram descartadas e os tubos foram lavados 3 

vezes com PBS. Em seguida os tubos foram bloqueados com PBS + 2% de 

leite desnatado por 2 horas à temperatura ambiente, lavados 3 vezes com PBS 

e incubados com 1mL de fago + 1mL de PBS + 2% de leite desnatado por 2 

horas, à 37°C. As soluções de fago foram então descartadas e os imunotubos 

foram lavados 20 vezes com PBS + Tween 20 (0,1%) e 20 vezes com PBS. 

Acrescentou-se 1mL de células TG1 na fase log (D.O.600nm=0,3 a 0,4) aos tubos 

que foram incubados por 30 minutos à 37°C em banho Maria e 30 minutos à 

37°C e 180 rpm. Foram feitas diluições das culturas (1:10, 1:100 e 1:1.000) e o 

restante das culturas foi plaqueado em meio SOB suplementado com ampicilina 

(100 µg/mL). As placas foram mantidas a 30°C por uma noite e guardadas à 

4°C para posterior obtenção de fagos para o próximo ciclo de seleção. 

 Foram feitos diversos testes para a otimização da etapa de purificação 

dos fagos, dos tempos de incubação e das lavagens do processo de seleção. 

Os métodos descritos anteriormente foram os que produziram os melhores 

resultados para as três preparações enzimáticas utilizadas. 

 As etapas de amplificação, obtenção de fagos e seleção foram realizadas 

5 vezes. Após os cinco ciclos de seleção, 100 colônias obtidas em cada uma 

das três preparações enzimáticas (extrato intestinal de D. saccharalis, tripsina 

purificada de D. saccharalis e tripsina bovina) e de cada biblioteca (tripsina e 

quimotripsina) foram isoladas. O DNA plasmidial destas colônias foi extraído e 
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seqüenciado para se determinar os variantes das bibliotecas que foram 

selecionados para cada preparação enzimática. Depois de obtidas, as 

seqüências foram analisadas quanto aos aminoácidos que apareceram nos 

sítios de mutação, assim como quanto ao número de ocorrência destes 

aminoácidos. 



 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Alinhamento múltiplo das seqüências BBI  

 

 A família dos BBI está amplamente distribuída em plantas das famílias 

Fabaceae e Poaceae (Tabela 1). Tan e Stevens (1971) sugeriram que os BBI 

derivados de plantas provavelmente teriam evoluído de um inibidor ancestral de 

apenas uma alça, por duplicação gênica interna e subseqüentes mutações. Tais 

alterações teriam levado à diferenças na composição dos resíduos de 

aminoácidos dos dois sítos ativos e ao surgimento do inibidor de dupla alça que 

possui aproximadamente 100 resíduos e 14 cisteínas. Tendo como base tais 

informações, este trabalho propõe um esquema evolutivo que explica a origem 

e evolução destas proteínas (Figura 11). 

 As 101 seqüências utilizadas neste trabalho são altamente variáveis em 

tamanho. A menor seqüência utilizada foi a de Vigna radiata (JC1066) de 73 

resíduos e a maior foi a de Oryza sativa (BAB40052) de 262 resíduos. Os 

dados sugerem que os inibidores de monocotiledôneas são maiores do que os 

inibidores de dicotiledôneas. O alinhamento das seqüências mostrou que os 

BBI de monocotiledôneas sofreram duplicações que deram origem a seis 

grupos distintos de inibidores (MI-I, MI-II, MI-III, MI-IV, MI-V e MI-VI). Tashiro e 

colaboradores (1987) sugeriram que estes eventos também ocorreram no 

inibidor de tripsina de arroz e Song e colaboradores (1999) observaram o 

mesmo para o inibidor Bowman-Birk de sementes de cevada. 
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Tabela 1. Espécies que apresentam BBI depositados em banco de dados. 

 

Espécie Família Designação 

Arachis hypogaea Fabaceae ARAHY 

Canavalia lineata Fabaceae CANLI 

Coix lacryma-jobi Poaceae COILA 

Dioclea glabra Fabaceae DIOGL 

Dipteryx alata Fabaceae DIPAL 

Dolichos biflorus Fabaceae DOLBI 

Dolichos lablab Fabaceae DOLLA 

Erythrina variegata Fabaceae ERYVA 

Glycine max Fabaceae SOYBN 

Hordeum vulgare Poaceae HORVU 

Lonchocarpus capassa Fabaceae LONCA 

Macrotyloma axillare Fabaceae DOLAX 

Medicago sativa Fabaceae MEDSA 

Medicago scutellata Fabaceae MEDSC 

Oryza sativa Poaceae ORYSA 

Phaseolus lunatus Fabaceae PHALU 

Phaseolus vulgaris Fabaceae PHAVU 

Pisum sativum Fabaceae PEA 

Saccharum officinarum Poaceae SACOF 

Setaria italica Poaceae SETIT 

Torresea acreana Fabaceae TORAC 

Torresea cearensis Fabaceae TORCE 

Triticum aestivum Poaceae WHEAT 

Vicia faba Fabaceae VICFA 

Vicia sativa subsp. Nigra Fabaceae VICAN 

Vigna angularis Fabaceae PHAAN 

Vigna mungo Fabaceae VIGMU 

Vigna radiata  Fabaceae PHAAU 

Vigna unguiculata Fabaceae VIGUN 

Zea mays Poaceae MAIZE 
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 Este estudo demonstrou que os BBI de dicotiledôneas apresentam em 

torno de 104 resíduos. Duas exceções foram encontradas: o inibidor de Vigna 

unguiculata (S09415) com 146 resíduos e o inibidor de Pisum sativum 

(CAC24565) com 133 resíduos. A seqüência S09415 tem um N-terminal longo 

enquanto a seqüência CAC24565 tem uma extensão C-terminal que contribui 

para as diferenças em tamanho das seqüências. Todos os BBI de 

dicotiledôneas apresentam 14 cisteínas ligadas por pontes dissulfeto (C1-C14, 

C2-C6, C3-C13, C4-C5, C7-C9, C8-C12, C10-C11) e dois sítios de inibição formados 

por 7 aminoácidos delimitados por dois resíduos de cisteína (Figura 11). 

 No caso das monocotiledôneas, estas seqüências de BBI parecem ser 

menores, com tamanho em torno de 100 resíduos, embora no geral apresentem 

uma estrutura similar aos BBI encontrados em dicotiledôneas. Assumindo-se 

que as seqüências maiores de BBI (180 a 250 resíduos) surgiram de uma 

(Song et al., 1999) ou duas duplicações da região que contém as cisteínas 

(Figura 11), as mudanças que ocorreram na composição de aminoácidos dos 

seus sítios ativos (Tabelas 2 e 3), incluem as mudanças chave que causaram 

diferenças funcionais que por sua vez provavelmente resultaram em 

divergências em seus papéis biológicos. O primeiro sítio reativo dos BBI de 

mono e dicotiledôneas inibe, na maior parte dos casos, tripsinas (Tabela 2). 

Embora o segundo sítio ativo dos BBI de dicotiledôneas apresente uma 

variação muito maior nas posições P2, P1, P4’ e P5’ do que o primeiro sítio, este 

pode inibir somente tripsinas e quimotripsinas (Tabela 3). Por outro lado, em 

monocotiledôneas, o segundo sítio inibitório apresenta variações tanto na 

composição de aminoácidos como no número de aminoácidos que o compõe e, 

ainda há necessidade de se estabelecer se este sítio tem a capacidade de inibir 

de forma eficiente uma serino proteinase (Tabela 3). 
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Inibidor ancestral de alça única 

 
 
 
Inibidor ancestral de dupla alça 
 
 
 
    Inibidor de dicotiledônea 
 
 
 
Inibidor de monocotiledônea I (MI-I) 
 
 
 
 
     Inibidor de monocotiledônea III (MI-III) 
 
 
 
Inibidor de monocotiledônea II (MI-II) 
 
 
 
 
Inibidor de monocotiledônea IV (MI-IV) 
 
 
 
 
Inibidor de monocotiledônea V (MI-V) 
 
 
 
 
Inibidor de monocotiledônea VI (MI-VI) 
 
 
 
Figura 11 –  Esquema evolutivo proposto para os BBI de plantas. As cisteínas 

estão numeradas de acordo com a ordem em que aparecem. 

CC..C.C.......C.C......C...C..C.C.......C.C......C...CN terminal C terminal 

1 2  3  4      5  6     7    8  9 10   11 12   13 14 

  1 2    4      5  6     7    8  9      12       14 

CC....C.......C.C......C...C..C...........C..........C N terminal C terminal CC..............C......C...C..C...........C..........C 

 1 2            6     7    8   9       12      14 

CC..C...........C......C...C..C...........C......C...CN terminal C terminal 

1 2   3         6     7    8  9       12    13  14 

CC..C.C.......C.C......C...C..C...........C......C...CN terminal C terminal 

  1 2   3 4      5  6     7    8  9        12   13  14 

CC....C.......C.C......C...C..C...........C........N terminal C terminal 

1  2    4      5  6     7   8   9        12      14 

C terminal 

1 2         6    7  8  9      12    14 1 2         6    7   8  9     12    14 1 2   4     5  6    7  8  9    12     14 

CC....C.......C.C......C...C..C...........C..........CN terminal CC..............C......C...C..C...........C..........C CC..............C......C...C..C...........C..........C

..C.C.......C.C......C...CN terminal C terminal CC 

1  2           3  4          5   6        7    8 

         1  2           3  4          5   6        7    8          9  10        11 12      13   14 

..C.C.......C.C......C...CN terminal C terminal CC ..C.C.......C.C......C...C

CC....C.......C.C......C...C..C...........C..........C N terminal C terminal 

1 2    4      5   6    7    8   9      12       14 

CC....C.......C.C......C...C..C...........C..........C 

1  2    4      5  6     7   8  9        12       14 
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Tabela 2. Seqüência consenso da primeira alça de inibição dos BBI estudados. 

WI indica os BBI induzidos por ferimento e X representa qualquer um 

dos 20 aminoácidos. 

 

Primeira alça de inibição 

 P3 P2 P1 P1’ P2’ P3’ P4’ P5’ P6’ 

Dicot C T K/R/A S X P P X C 

Dicot 

(Arachis) 
C D R R A P P Y F 

Monocot C T/N/S/Y K/R K/M/S/D X P/I P/R/A X C 

Monocot 

(WI) 
C T/N F S F S G L/V Y 

 

 

Tabela 3. Seqüência consenso da segunda alça de inibição dos BBI estudados. 

WI indica os BBI induzidos por ferimento e X representa qualquer um 

dos 20 aminoácidos. 

 

Segunda alça de inibição 

 P3 P2 P1 P1’ P2’ P3’ P4’ P5’ P6’ 

Dicot C T/A/N/R/S R/H/L/Y/F/K S X P P/A/G Q/K/M/L C 

Dicot 

(Arachis) 
C T R S N/I P P Q C 

Monocot Q/P/R/K T/S/V X S/D/G/L X P P V/Q/R F/Y/R 

Monocot 

(WI) 
A/V/P A/V Q/K/V/S T/S Y/H/D S/P/K G/V K/W/T M/K/R 

 

 

4.2 Comparação das seqüências BBI de cana-de-açúcar 

 

 Neste trabalho foram utilizadas 14 seqüências de proteínas de cana-de-

açúcar do banco de dados SUCEST que alinharam com BBI conhecidos, as 

quais foram classificadas em 6 subgrupos de acordo com sua composição e 

similaridade em aminoácidos (Figura 12). Todas as 14 seqüências 
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apresentavam motivos bastante característicos como por exemplo a presença 

de uma primeira alça de inibição composta de 7 a 9 resíduos de aminoácidos 

formada por uma ponte dissulfeto estabelecida entre duas cisteínas (Cys) e que 

provavelmente inibe tripsina ou quimotripsina. Também foram observados 

resíduos de cisteína em posições específicas ao longo da seqüência das 

proteínas. 

 

4.3 Filogenia dos BBI de plantas superiores 

 

 A Figura 13 apresenta uma árvore filogenética não enraizada que mostra 

a relação entre as seqüências estudadas de BBI de plantas. Quando foram 

utilizadas as 101 seqüências obtidas nos bancos de dados, obteve-se uma 

árvore filogenética com valores de “bootstrap” baixos, porém quando foram 

utilizadas apenas 48 seqüências completas deste inibidor, os valores de 

“bootstrap” mostraram-se altamente confiáveis (Figura 14). Como esperado, o 

fato da maioria das seqüências de BBI recuperadas dos bancos de dados 

serem compostas por seqüências truncadas ou parciais contribuiu para a 

obtenção de valores de “bootstrap” baixos e distâncias relativamente grandes. 

Por meio da matriz de Gonnet e do método de “Neighbor-Joining”, foi 

possível definir dois grandes ramos das árvores que mostravam uma separação 

bastante clara: um composto por BBI de monocotiledôneas e outro composto 

por BBI de dicotiledôneas (Figura 13). Valores de “bootstrap” iguais a 100 

separam estes inibidores, dando suporte à proposta feita por Prakash e 

colaboradores (1996) de que os BBI de monocotiledôneas deveriam ser 

estudados como uma classe distinta dentro da família dos BBI. Essa separação 

pode ser justificada pelo processo evolutivo ocorrido com os inibidores de 

monocotiledôneas que será discutido a seguir. 
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IBBR-ORYSA-I     MIYPPLYRCNDEVKQCAAACKECVEAPGGDFNGGAFVCSDWFSTVDPGPKCTAALDGLSMEK 
IBBR-ORYSA-II    -------------------------------------------------------------- 
SACOF-AY093804-I ------------MGTIPVVIPAMLVVALLVVGATATATATAARPSHTDTEAIRLPSSTAAGQ 
SACOF-AY093804-II-------------------------------------------------------------- 
SACOF-AY093805   ----MKSS-TLLVILCLQAALVMGI---------FAAVAKENAVGESKAIDINPGQL----- 
SACOF-AY093806   ----MKSS-TLLVILCLQAALVMGI---------FAAVAKENAVGESKAIDINPGQL----- 
SACOF-AY093807   ----MKSS-TLLAILVLQALLVS------------AAVAKGQGPKK-----P---------- 
IWP1-MAIZE       ----MKSSPHLVLILCLQAALVMGV---------FAALAKENAMVESKAIDINPGQL----- 
SACOF-AY093808   ----MRPLVLLVVTLVALGVLA--------------ALPVGEG------------------S 
SACOF-AY093809   ----MRPLVLLVVTLVALGVLA--------------ALPLGEG------------------S 
SACOF-AY093810   ----MRPQVILVVTVAVLAVLA--------------ALPIGEG------------------S 
SACOF-AY093811   ----MRPQVI-IVTLAVLGVLA--------------ALPLCKGNKEEAGAA---VAGDASAS 
SACOF-AY093812   ----MRPQVI-IVTLAVLGVLA--------------ALPLCKGNKEEAGAA---VAGDASAS 
SACOF-AY093813   ----MRPQVILVVTVAVLGVLA--------------ALPIGEG------------------- 
SACOF-AY093814   ------------VTLAVLGVLA--------------ALPLGEG------------------- 
SACOF-AY093815   ----MRTQVLFFLTFALLAVLAQSSNRHHHHHHHSHVQSRGQGAGGEGGGGKLASRGKAAAR 
SACOF-AY093816   ----MRTQALFFLTFALLAVLAQSSNR-HHHHHHSHVQSRGQGG---GGGGELASRGKAAAR 
SACOF-AY093817   -------------------------------------------------------------- 
IBB1-SOYBN       ----MVVLKVCLVLLFLVGGTTS------------ANLRLSKLG---LLMKSDHQHSNDDES 
       1                     20                       40                       60   
 
           1 2  3   4      5 6         7    8  9  10 
IBBR-ORYSA-I     PWKCCDNIERLPTKTNPPQWRCNDELEPSQCTAACKSCREAP--GP---------------- 
IBBR-ORYSA-II    WGDCCDKA--FCNKMNPPTCRCMDEVKE--CADACKDC-QRV--ES---------------- 
SACOF-AY093804-I PWECCDWVTQDPTFR-PPKWRCNDVVD--KCSADCQQCE-----AS---------------- 
SACOF-AY093804-IIW-DCCDLA--ACTRDYIPYCRCADEVES--CPSNCKEC-ELV--ESE--------------E 
SACOF-AY093805   --KCCTNCN----FSFSGLYTCDDVKKD--CDPVCKKC-VAVQTYS---------------- 
SACOF-AY093806   --KCCTNCN----FSFSGLYTCDDVKKG--CDPVCKKC-VAVQTYS---------------- 
SACOF-AY093807   ---CCNECT-----SWSGVYTCDDLLTK--CAATCKTC-VP---VST--------------- 
IWP1-MAIZE       --KCCTNCN----FSFSGLYTCDDVKKD--CDPVCKKCVVAV-HAS---------------Y 
SACOF-AY093808   SWPCCDNCG-VCNKKFPPDCQCNDVSVHG-CHPECKNCVRNT--PTIPPGE---------GP 
SACOF-AY093809   SWPCCDNCG-VCNKKFPPDCQCSDVSVHG-CHPECKKCVKQG--AGIPPGG---------GP 
SACOF-AY093810   SWPCCDNCG-ACNKKFPPECQCQDISARG-CHPECKKCVKIG--GGIPPGG---------GP 
SACOF-AY093811   SWPCCDDCR-LCNRKNPPDCQCNDISLHG-CRPECKKCVRYT--LTADDDGIQMPATATGRP 
SACOF-AY093812   SWPCCDDCR-LCNRKNPPDCQCNDISLHG-CRPECKKCVRYT--LTADDDGIQMPATAAGRP 
SACOF-AY093813   AWPCCDDCG-ICNRMFPPKCRCNDVSANG-CHPECKKCVRNT--LTAAGDG----------V 
SACOF-AY093814   SWPCCDDCG-ICNRMIPPKCRCNDISAHG-CHPECKKCVRNT--LTAADDG----------A 
SACOF-AY093815   AWPCCDSCG-GCTKSEPRRCQCLDAVPRG-CHPACRDCVKSS--LS---------------- 
SACOF-AY093816   AWPCCDSCG-GCTKSEPRRCQCLDAVPRG-CHPACRDCVKSS--LS---------------- 
SACOF-AY093817   --PCCEKCG-FCYRSFPPRCQCLDFSQRG-CHPACRSCLKFT--TGG--------------I 
IBB1-SOYBN       SKPCCDQC--ACTKSNPPQCRCSDMRLNS-CHSACKSC-ICA—-LSY--------------- 
             63                   80                      100                     120 
 
           11 12       13   14 
IBBR-ORYSA-I     -FPGKLICEDIYWGADPGPFCTPRT----------- 
IBBR-ORYSA-II    SEPPRYVCKDRFTGHP-GPVCKPRAEN--------- 
SACOF-AY093804-I AAGDGFVCRDWIFSLFEPPVCTPRP----------- 
SACOF-AY093804-IISDPPRYRCLDVFHGYP-GPKCTPWVSKSN------- 
SACOF-AY093805   -G-KMFKCTDTFLGMC-GPKC--------------- 
SACOF-AY093806   -G-KMFKCTDTFLGMC-GPKC--------------- 
SACOF-AY093807   DKGTRYRCRDFLPEGC-P--CKTN------------ 
IWP1-MAIZE       SGNNKFRCTDTFLGMC-GPKC--------------- 
SACOF-AY093808   GPVVTYRCADILTNFC-ERRCTPAPPPEAAFLGGVF 
SACOF-AY093809   GPVVTYLCEDILTNFC-EHRCTPAPPPEAAFLGGVF 
SACOF-AY093810   GPVVIYRCADVLTNFC-EHRCTPAPPPEAAFLGGVF 
SACOF-AY093811   GPVRTYRCADVLTNFC-ERRCTPAP—-AAAFLGEAF 
SACOF-AY093812   GPVRTYRCADVLTNFC-ERRCTPAP—-AAAFLGEAF 
SACOF-AY093813   GPVGAFRCADMITNFC-ERRCTKAP—-AAAFLGEVF 
SACOF-AY093814   GPVGAYHCADMITNFC-ERRCKKAP—-AAAFLGEVF 
SACOF-AY093815   ADPPVYQCMDRVSNFC-QRRCTAPA---AAH----- 
SACOF-AY093816   ADPPVYQCMDRVPNFC-QRRCTAPA---AAH----- 
SACOF-AY093817   DEPPVFRCADILVKFC-ERSCTPPE---AI------ 
IBB1-SOYBN       --PAQCFCVD-ITDFC-YEPCKPSEDDKEN------ 
     125                140                      160 
 
Figura 12 – Seqüências de BBI putativos de cana-de-açúcar (SACOF-

AY093804 a AY093817), soja (IBB1-P01055), arroz (IBBR-

P07084) e milho (IWP1-P31862). I e II representam a primeira e 

a segunda cópia das duplicações gênicas. As cisteínas que 

participam da formação das pontes dissulfeto estão em negrito 

e numeradas. As setas indicam os sítios reativos putativos. 
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Figura 13 – Árvore filogenética dos BBI. Cada designação de inibidor está seguida pelo 

número de acesso do "GenBank" e número de aminoácidos. Números em 

negrito representam os valores de "bootstrap". 
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Neste trabalho foi observado que os BBI de monocotiledôneas podem 

ser separados em três ramos distintos em ambas as árvores filogenéticas 

obtidas (Figuras 13 e 14). O primeiro ramo compreende seqüências de BBI 

putativos de cana-de-açúcar que estão relacionados com o inibidor de trigo 

IBB3, sendo o valor de “bootstrap” para este ramo de 99 e 100 para ambas as 

árvores. O segundo ramo contém BBI de cana-de-açúcar, arroz e milho, os 

quais apresentam características de glicoproteínas secretadas, sendo os 

valores de “bootstrap” para este ramos de 98 e 100. O terceiro ramo reúne 

todos os outros inibidores de monocotiledôneas que apresentam uma, duas ou 

três duplicações dos domínios, sendo os valores de “bootstrap” para este ramo 

de 75 e 100. 

As análises aqui apresentadas mostram que os BBI de dicotiledôneas 

são bastante relacionados embora três ramos secundários possam ser 

distinguidos (Figura 14). Com exceção do inibidor IBB1 que pode ser 

considerado como um grupo externo, todos os inibidores de soja foram 

agrupados em um ramo secundário distinto. É interessante notar que os BBI de 

amendoim constituem um outro ramo secundário distinto com três subdivisões, 

estando próximos aos inibidores de monocotiledôneas. Norioka e Ikenaka 

(1983) destacam que os BBI de amendoim apresentam diferenças importantes 

quando comparados com os outros inibidores de dicotiledôneas, incluindo 

mudanças no primeiro sítio reativo. Desta forma parece que estes inibidores 

podem ser considerados como intermediários entre inibidores de 

monocotiledôneas e dicotiledôneas. 
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Figura 14 – Árvore filogenética das seqüências completas dos BBI. Cada 

designação de inibidor está seguida pelo número de acesso do 

"GenBank" e número de aminoácidos. Números em negrito 

representam os valores de "bootstrap". 
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4.4 Análise de expressão dos BBI de plantas superiores assistida por 

computador  

 

 Até 1993, acreditava-se que os inibidores da família dos Bowman-Birk 

eram expressos somente em sementes (Odani & Ikenaka, 1978a,b; Odani et al., 

1986; Tashiro et al., 1990), porém, hoje tem sido mostrado que esta classe de 

inibidores se expressa também em folhas e colmos (Rohrmeier & Lehle 1993; 

Rakwal et al. 2001). Neste estudo, foi investigada a expressão de 14 BBI 

putativos de cana-de-açúcar por meio de estudos assistidos por computador 

(Figura 15). Os 14 inibidores putativos foram classificados em 6 diferentes 

grupos de acordo com sua composição em aminoácidos (Figura 12). Todos os 

tecidos analisados apresentaram diferentes níveis de expressão gênica e, 

embora o padrão de expressão seja qualitativa e quantitativamente variável, os 

mais altos níveis de expressão foram observados nos tecidos relacionados com 

o crescimento e reprodução tais como o meristema apical, o palmito, as flores e 

as sementes. 
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Figura 15 - Análise de expressão assistida por computador dos BBI de cana-de-

açúcar de bibliotecas de cDNA de diferentes tecidos. Abreviações 

das bibliotecas: AD, plântulas in vitro sem folhas e raízes 

desenvolvidas infectadas com Acetobacter diazotroficans; AM, 

meristema apical; CL, calos submetidos a estresse de luz e 

temperatura (4°C e 37°C); FL, flores; HR, plântulas in vitro sem 

folhas e raízes desenvolvidas infectadas com Herbaspirillum 

rubrisubalbicans; LB, gema lateral; LR, palmito; LV, folhas; RT, raiz; 

RZ, zona de transição folha/raiz; SB, bainha; SD, sementes; ST, 

colmo. Conjunto de agrupamentos de seqüências expressas: 1- 

AY093808, AY093809, AY093810, 2- AY093811, AY093812, 3- 

AY093813, AY093814, 4- AY093815, AY093816, AY093817, 5- 

AY093804, 6- AY093805, AY093806, AY093807. 
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4.5 Construção das bibliotecas de inibidores de proteinases 

 

 O inibidor IBB-1 (P01055) da soja foi dividido em dois diferentes 

inibidores: um contendo a primeira alça de inibição do IBB-1, chamado TRI, o 

qual inibe tripsina e outro contendo a segunda alça de inibição do IBB-1, 

chamado QUI, o qual inibe quimotripsina. Os genes TRI e QUI foram 

amplificados e ligados ao vetor pCANTAB-5E. Bactérias E.coli TG1 foram 

transformadas e após seqüenciamento foi confirmada a inserção correta dos 

genes TRI e QUI. Estas construções permitem a expressão dos inibidores de 

tripsina (TRI) e quimotripsina (QUI) como fusão da proteína 3 (pIII) do capsídeo 

do fago filamentoso. Testes de ELISA (“Enzyme-linked immunosorbent assay”) 

utilizando tripsina e quimotripsina bovina (Sigma) imobilizadas mostraram que 

estes inibidores haviam sido expressos de forma correta na superfície das 

partículas virais (Galgaro, op. cit., p.26). 

 Os fagomídeos pCANTAB-TRI (Figura 5) e pCANTAB-QUI (Figura 6) 

foram usados para a construção das bibliotecas de inibidores com mutações do 

sítio ativo nas posições P2, P1, P1’ e P2’ para o inibidor TRI e P2, P1, P2’ e P4’ 

para o inibidor QUI. Os fragmentos de dupla fita mutados por PCR 

(oligonucleotídeos degenerados) foram ligados aos genes TRI e QUI e foram 

produzidos fagomídeos e, posteriormente, fagos. O título da biblioteca de 

tripsina foi de 3,98x105 unidades formadoras de colônias (cfu) e o da biblioteca 

de quimotripsina foi de 4,65x105 unidades formadoras de colônias (cfu). 

Algumas colônias das bibliotecas foram selecionadas e foi feita a análise para 

confirmar a correta inserção das mutações por amplificação em PCR. Os 

fragmentos amplificados (Figura 16) confirmaram a inserção correta dos 

fragmentos de dupla fita mutados por PCR. Em seguida, trinta colônias foram 

aleatoriamente isoladas e seqüenciadas, confirmando a correta inserção dos 

fragmentos mutados e a degenerescência nas posições desejadas (dados não 

mostrados). Além disto, todas as 30 seqüências obtidas eram diferentes e 

nenhuma delas correspondia a seqüência original, o que atesta a correta 
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construção das bibliotecas assim como a sua confiabilidade. Porém, observou-

se que aproximadamente 45% da biblioteca de quimotripsina e 10% da 

biblioteca de tripsina eram compostas por fagomídeos que continham três 

insertos (inserção de três fragmentos degenerados). Resultados das seleções 

mostram que este fato não influenciou o processo de seleção e obtenção de 

novos inibidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Análise dos transformantes via PCR mostrando a correta inserção 

dos fragmentos TRI-NNB (T1 a T8) e QUI-NNB (Q1 a Q8) nos 

vetores pCANTB-TRI e pCANTAB-QUI, respectivamente. M= 

marcador 100pb, C+= controle positivo, C-= controle negativo. 

 

 

As bibliotecas foram amplificadas para 7x1013 cfu/mL e usadas para 

identificar variantes que se ligam às tripsinas bovinas e de Diatraea saccharalis 

e às enzimas presentes no extrato intestinal bruto de lagartas desta praga de 

cana-de-açúcar. 

 

4.6 Seleção das bibliotecas de inibidores 

 

 Os fagos recombinantes expressando a proteína 3 (pIII) fusionada ao 

conjunto de variantes dos inibidores de tripsina e quimotripsina foram 

imobilizados nos imunotubos cobertos com as tripsinas bovinas e de D. 

saccharalis e enzimas presentes no extrato intestinal bruto de lagartas desta 
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espécie. Após várias lavagens, os fagos expressando seqüências que melhor 

interagiam com os substratos foram recuperados por infecção em E. coli. As 

seqüências recuperadas foram amplificadas, novos fagos foram produzidos e 

utilizados em novo ciclo de seleção. Cada ciclo de seleção foi monitorado por 

titulação dos fagos (diluição e plaqueamento em meio SOB + ampicilina) para 

se determinar o enriquecimento obtido. Após cinco ciclos de seleção cem 

colônias selecionadas foram isoladas e seqüenciadas de cada uma das 

preparações enzimáticas das diferentes bibliotecas. A análise de 

aproximadamente 600 seqüências possibilitou a determinação de inibidores 

específicos para cada preparação enzimática utilizada. Os aminoácidos 

encontrados para cada posição mutada e selecionados nos diferentes 

substratos estão representados nas Tabelas 4 e 5. Ao final, o enriquecimento 

observado foi de 4 a 10 vezes. 

A partir das seqüências obtidas, foram escolhidas aquelas que 

apareceram mais de uma vez para serem analisadas quanto a composição dos 

aminoácidos nas posições mutadas. Estas seqüências assim como a freqüência 

com que elas foram obtidas, podem ser visualizadas nas Figuras 17 e 18. 

É interessante destacar que de todas as seqüências selecionadas que 

possuem uma glutamina (Q) em qualquer das posições mutadas, com exceção 

da seqüência “CRQSAPCQW”, este amino ácido é sempre codificado pelo 

códon TAG (códon de terminação) que nas cepas de E. coli TG1 (supE) é 

suprimido e traduzido em glutamina. Outro dado que deve ser destacado é que 

embora nas bibliotecas haja uma freqüência de fagomídeos com três insertos 

degenerados, os fagos contendo estas seqüências foram raramente 

recuperados após os 5 ciclos de seleção. 
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Tabela 4. Resíduos P2, P1, P1’, P2’ obtidos após 5 etapas de seleção da 

biblioteca de expressão na superfície de fagos filamentosos do 

inibidor de tripsina (TRI) contra os substratos tripsina bovina (TB), 

tripsina de D. saccharalis (TP) e proteínas presentes no extrato 

intestinal bruto de lagartas de D. saccharalis (EI). 

substrato P2 P1 P1’ P2’ 

TB 72T, 9Q, 4L, 3A, 
2D, 1V, 1R, 1G 

74K, 10R, 2V, 1D, 
1T, 1L, 1Q, 1S, 
1W, 1P 

76S, 4Q, 3R, 3Y, 
2G, 1I, 1A, 1L, 
1T, 1D 

73N, 4I, 3T, 2R, 
2G, 2F, 1Q, 1V, 
1D, 1S, 1E, 1Y, 
1A 

TP 35T, 15G, 7Q, 
5D, 3S, 3A, 3Y, 
2E, 2C, 1R, 1L, 
1K 

29K, 12L, 12P, 
6A, 3Q, 3S, 3E, 
2R, 2V, 2W, 1V, 
1T, 1Y, 1M 

31S, 14A, 12R, 
7G, 5E, 4K, 2V, 
1C, 1T, 1H 

29N, 14G, 12D, 
10Q, 4A, 3S, 2V, 
1H, 1I, 1E, 1L 

EI 19Q, 14T, 8Y, 
7S, 6D, 4G, 3M, 
2K, 2V, 1W, 1H, 
1L, 1C, 1A, 1P, 
1E 

13K, 13Q, 8S, 7Y, 
6R, 5G, 4H, 3W, 
3V, 3P, 2E, 2L, 
1F, 1A, 1N 

22S, 9R, 8A, 5Q, 
5W, 4V, 4T, 4G, 
4K, 2Y, 2N, 1H, 
1F, 1L 

15N, 12Q, 10G, 
10S, 5A, 4D, 3Y, 
3F, 2H, 2R, 2E, 
2T, 1I, 1V 

 

Tabela 5. Resíduos P2,  P1,  P2’  e P4’ obtidos após 5 etapas de seleção das 

bibliotecas de expressão na superfície de fagos filamentosos do 

inibidor de quimotripsina (QUI) contra os substratos tripsina bovina 

(TB), tripsina de D. saccharalis (TP) e proteínas presentes no extrato 

intestinal bruto de lagartas de D. saccharalis (EI). 

substrato P2 P1 P2’ P4’ 

TB 17Q, 17R, 16L, 
9S, 8T, 5A, 5Y, 
5V, 5G, 4D, 4F, 2I, 
1C, 1M, 1P 

29Q, 22R, 10A, 
7S, 5Y, 5G, 5W, 
3D, 2T, 2M, 2C, 
2F, 2K, 2L 

26Q, 20R, 9I, 6Y, 
6G, 5W, 3P, 3A, 
3L, 3S, 3V, 2N, 
2K, 2F, 1H, 1T, 
1C, 1D, 1E, 1M 

12Q, 12S, 11H, 
10P, 10R, 8W, 
7G, 6D, 4A, 3Y, 
3T, 3F, 2N, 2E, 
2L, 2C, 1V, 1I 

TP 27R, 23Q, 9L 9A, 
8S, 6G, 4F, 3V, 
2P, 2K, 1W, 1D, 
1N, 1C 

33Q, 23R, 8A, 7L, 
6S, 4P, 3T, 3G, 2I, 
2Y, 2V, 1F, 1N, 
1D, 1E 

24Q, 20R, 15A, 
9G, 8W, 4S, 3V, 
3L, 2C, 2Y, 2N, 
1P, 1T, 1I, 1H, 1F 

14R, 13C, 12G, 
12Q, 10W, 5H, 
4S, 4T, 4F, 4A, 
3P, 3D, 2Y, 2L, 
1I, 1E, 1M, 1V, 
1N 

EI 29R, 19Q, 10G, 
7L, 5A, 5S, 3K, 
3W, 3T, 2E, 1I, 
1P, 1F, 1H, 1N, 
1Y, 1V 

48Q, 13R, 5L, 4A, 
4Y, 4S, 3C, 3H, 
2P, 2G, 1V, 1M, 
1E, 1D, 1F 

22A, 13G, 12Q, 
7W, 6F, 5L, 5R, 
5S, 4V, 3Y, 3T, 
3H, 2E, 1K, 1P, 
1N 

20C, 12R, 10G, 
8Q, 8S, 5W, 5I, 
4T, 4D, 3A, 3K, 
3L, 2F, 2H, 1P, 
1M, 1Y, 1V 
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Figura 17 – Porcentagem de ocorrência das seqüências selecionadas da 

biblioteca de tripsina (TRI) contra a tripsina bovina (TB), a tripsina 

purificada (TP) e o extrato intestinal bruto (EI) de lagartas de D. 

saccharalis. 
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Figura 18 –  Porcentagem de ocorrência das seqüências selecionadas da 

biblioteca de quimotripsina (QUI) contra a tripsina bovina (TB), a 

tripsina purificada (TP) e o extrato intestinal bruto (EI) de lagartas 

de D. saccharalis. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Evolução molecular dos BBI em plantas superiores 

 

 Embora a composição em aminoácidos dos BBI tenha modificado 

durante a evolução, os resíduos de cisteína destas moléculas são altamente 

conservados, sugerindo que os diferentes BBI conservaram funções similares. 

Os resultados mostram que os inibidores de dicotiledôneas são compostos por 

14 cisteínas que formam 7 pontes dissulfeto. Os BBI de monocotiledôneas 

também conservaram os resíduos de cisteína, embora haja uma variação em 

seu número inclusive em um mesmo gênero, podendo estes resíduos chegarem 

ao número de 10 a 26, formando 5 a 13 pontes dissulfeto. Estas 

dissimilaridades não refletem diferenças na função e sim sugerem duplicações 

de seqüências conservadas sem que isto interfira nas propriedades do inibidor. 

 Evidências indicam que os BBI de monocotiledôneas que apresentam 

100 aminoácidos perderam 2 ou 4 resíduos de cisteína. Quando dois resíduos 

são perdidos, é muito provável que estes sejam os resíduos 10 e 11 como no 

caso da cana-de-açúcar (Figura 11; MI-I) e do trigo (Poerio et al., 1994). A 

ausência de quatro cisteínas implica que os resíduos 3, 10, 11 e 13 (Figura 11; 

MI-II) ou os resíduos 4, 5, 10 e 11 foram perdidos (Fig. 1; MI-III), embora 

Rohrmeier e Lehle (1993) tenham mostrado que o inibidor de milho WIP1 

perdeu a Cys-3 ao invés da Cys-4. Isto se deve provavelmente a uma má 

interpretação dos resultados do programa FASTA em decorrência do número 

reduzido de seqüências analisadas (5) que interfere no alinhamento das 

seqüências. Os resultados indicam que os BBI que perderam 4 cisteínas 
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evoluíram a partir dos inibidores pertencentes ao grupo dos MI-I. Estes 

posteriormente foram separados em dois grupos distintos: MI-II (Figura 11) 

encontrado em várias espécies como o trigo, arroz e setária (Tashiro et al., 

1990; Nagasue et al., 1988) e MI-III encontrado em cana-de-açúcar, arroz e 

milho (Figura 11). Os inibidores do grupo MI-III têm como características 

marcantes a presença de uma seqüência de 15 aminoácidos hidrofóbicos e um 

sítio de glicosilação potencial (NFS), o que indica que os BBI deste grupo 

podem ser glicoproteínas secretadas (Rohrmeier & Lehle, 1993). 

 Analisando-se os BBI de monocotiledôneas com 180 resíduos, é possível 

distinguir duas regiões internas similares (Figura 11; MI-IV e MI-V). Isto é um 

indicativo de que estes inibidores surgiram de uma duplicação interna gênica 

dos BBI MI-II. O padrão descrito para o MI-IV foi observado apenas em uma 

EST consenso de cevada, enquanto que o padrão descrito para o grupo MI-V 

foi observado em cana-de-açúcar, arroz e milho. O inibidor do tipo MI-IV perdeu 

4 cisteínas (resíduos 3, 10, 11 e 13) em ambas as regiões duplicadas enquanto 

que os inibidores do tipo MI-V perderam estes mesmos resíduos em um 

domínio e no segundo domínio perderam seis cisteínas, correspondendo aos 

resíduos 3, 4, 5, 10, 11 e 13. Estas observações indicam que em cevada 

ocorreu um evento de duplicação a partir de inibidores do grupo MI-II enquanto 

que nas outras espécies mencionadas, a duplicação foi seguida por um outro 

tipo de mudança (deleção, inserção e/ou mutação) que levou a perda de outras 

duas cisteínas. Estas observações vêm corroborar com a teoria apresentada 

por Li em 1997 a qual estabelece que eventos de duplicação gênica seriam os 

maiores responsáveis pela evolução molecular. 

 As duas árvores filogenéticas obtidas dão suporte a esta hipótese 

(Figuras 13 e 14). Elas mostram que os inibidores MI-I estão agrupados em um 

primeiro ramo da árvore, do qual derivam os outros inibidores. No segundo 

ramo uma separação clara pode ser observada. Deste segundo ramo partem o 

terceiro ramo (que agrupa os inibidores MI-III) e o quarto ramo (que mostra o 

inibidor MI-II dando origem aos inibidores do tipo MI-IV, MI-V e MI-VI). Observa-
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se que os BBI de arroz do grupo MI-VI são inibidores maiores com cerca de 250 

resíduos de aminoácidos e uma duplicação adicional que provavelmente 

evoluíram dos inibidores do grupo MI-V. Portanto, estes inibidores (MI-VI) são 

caracterizados por possuírem três duplicações em tandem, sendo que as duas 

primeiras regiões duplicadas perderam as cisteínas 3, 4, 5, 10, 11 e 13, 

enquanto a terceira região apresenta perda dos resíduos 3, 10, 11 e 13 (Figura 

11; MI-VI). 

 As monocotiledôneas cana-de-açúcar e arroz possuem vários tipos de 

BBI. Em cana-de-açúcar encontram-se os tipos I, III e V enquanto que em arroz 

encontram-se os inibidores do grupo I, II, V e VI. O mapa cromossômico de 

arroz mostra que todos estes inibidores estão localizados no cromossomo 1, 

indicando que o gene BBI original foi inteiramente duplicado antes que os 

eventos de duplicação interna, deleção, inserção e/ou mutação ocorressem. 

 É interessante notar que o padrão de evolução dos BBI em 

monocotiledôneas e dicotiledôneas é diferente, especialmente em relação aos 

eventos de duplicação. A razão destas diferenças ainda é desconhecida, 

embora algumas tentativas com intuito de explicar este mecanismo tenham sido 

feitas. Tashiro e colaboradores (1987) sugerem que as moléculas duplicadas 

seriam constituídas por seqüências repetidas em tandem que poderiam ser 

hidrolizadas por proteinases dando origem a diferentes tipos de BBI, como 

observado com os inibidores ovomucóides de aves. Tiffin e Gaut (2001) 

postularam que a atividade inibitória do segundo sítio ativo é raramente 

observada nos domínios duplicados (inferências sobre a perda da atividade da 

segunda alça durante a evolução foram feitas por Tashiro et al., 1990), mas 

experimentos de estrutura e inibição são necessários para se determinar a 

função desempenhada por eles. A perda das cisteínas 4 e 5 assim como dos 

resíduos 10 e 11, que são responsáveis pela formação das alças contendo os 

sítios de inibição, não indicam necessariamente a perda de função dos 

inibidores já que BBI ativos induzidos por ferimento podem não apresentar 

estes resíduos de cisteína (Rohrmeier & Lehle, 1993). 
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 A função biológica desempenhada pelos BBI de mono e dicotiledôneas 

também parece ser diferente. A análise da alça de inibição mostra que a 

maioria dos BBI de dicotiledôneas apresenta 7 resíduos de aminoácidos 

compondo a alça. Porém, em amendoim ocorreu uma inserção de dois 

aminoácidos na primeira alça de inibição e uma mudança na posição de ligação 

do peptídeo de R/K/A-S para R-R (Tabela 2). Estas diferenças indicam que os 

BBI de amendoim podem ser considerados um subgrupo dos inibidores de 

dicotiledôneas. Por outro lado, as alças de inibição dos BBI de 

monocotiledôneas são extremamente variáveis. Isto se deve ao fato de que os 

resíduos de cisteínas que são responsáveis pela formação das alças foram 

perdidos. Além disto, todos os tipos de BBI de monocotiledôneas mostrados na 

Figura 11 perderam duas cisteínas ou múltiplos de 2. Quando os resíduos 

perdidos foram analisados, foi observado que em todos os casos as cisteínas 

perdidas correspondiam aquelas que se ligavam por pontes dissulfeto. A 

estrutura tridimensional dos inibidores de amendoim, soja e cevada (Suzuki et 

al., 1987; Werner & Wemmer, 1992; Song et al., 1999) mostram que os 

resíduos 1 e 14, 2 e 6, 3 e 13, 4 e 5, 7 e 9, 8 e 12, 10 e 11, são responsáveis 

pela formação de 7 pontes dissulfeto. Desta maneira, pode-se inferir que 

quando uma cisteína é perdida, o outro resíduo que forma com ela a ponte 

dissulfeto perde sua função estrutural e, então, pode também ser perdido sem 

que haja prejuízos adicionais. 

 A análise da expressão dos BBI de cana-de-açúcar utilizando 

ferramentas da bioinformática revelaram pela primeira vez que esta classe de 

inibidores se expressam em todos os tecidos das plantas. Esta observação 

sugere que os genes que codificam os BBI são necessários para regular a 

degradação de proteínas em diferentes tipos de células e para proteger os 

tecidos de plantas contra o ataque de patógenos e insetos embora eles possam 

desempenhar outras funções importantes para o desenvolvimento das plantas. 

Outra observação interessante foi a expressão elevada do grupo 2 dos BBI de 

cana-de-açúcar em todos os tecidos estudados, exceto em calos e raiz. A 
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expressão deste grupo foi consideravelmente mais elevada do que a expressão 

dos demais o que indica que provavelmente estes inibidores tenham uma 

função importante no desenvolvimento e proteção da cana-de-açúcar contra o 

ataque de patógenos e pragas. 

 É interessante ressaltar que os BBI foram identificados em membros das 

famílias Poaceae e Fabaceae. Os resultados da pesquisa nos bancos de dados 

para se encontrar seqüências homólogas a BBI revelaram que estes genes 

foram aparentemente perdidos durante o processo de evolução na maior parte 

dos gêneros de plantas. Qual seria a explicação para a ausência de BBI na 

grande parte das espécies de plantas? Uma explicação plausível é que outras 

proteínas com função similar estariam desempenhando o papel dos BBI no 

controle da proteólise. Portanto uma hipótese seria que Poaceae e Fabaceae 

mantiveram as seqüências de BBI enquanto que em outras famílias um 

conjunto de outras proteínas estariam desempenhando funções similares. A 

avaliação precisa da função dos BBI em células de plantas certamente auxiliaria 

no entendimento do padrão evolutivo deste grupo de proteínas. 

 Este panorama do processo evolutivo dos genes dos BBI traz questões 

intrigantes em relação às funções biológicas dos sítios ativos que perderam 

seus resíduos de cisteína. Estudos de inibição e estrutura espacial da molécula 

ajudarão a responder estas questões e tornarão mais fácil o entendimento do 

processo como um todo. 

 

5.2 Construção e seleção das bibliotecas de expressão na superfície de 

fagos filamentosos 

 

 A alça de ligação dos BBI é composta, na grande maioria das espécies, 

por sete resíduos de aminoácidos denominados P2, P1, P1’, P2’, P3’, P4’ e P5’ 

que, de acordo com dados de estrutura, estabelecem contatos diretos com os 

resíduos de várias serino proteinases. Os resíduos que precedem e seguem 

estes sete aminoácidos são bastante conservados. Eles correspondem às 
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cisteínas (P3 e P6’) que desempenham uma função de extrema importância: a 

formação de uma ponte dissulfeto responsável pela manutenção da estrutura 

da alça inibitória (Maeder et al., 1992). Acredita-se que as espécies que 

perderam estes resíduos de cisteína, como no caso de algumas 

monocotiledôneas, possuem alças não funcionais (Prakash et al., 1996). Este 

fato e a importância dos resíduos de cisteínas foram discutidos anteriormente. 

 Com o objetivo de melhorar os inibidores de tripsina (TRI) e quimotripsina 

(QUI) derivados do inibidor Bowman-Birk de soja (IBB-1), foram feitas mutações 

em 4 posições de suas alças de inibição e duas bibliotecas de expressão em 

fagos filamentosos foram construídas. A Tabela 2 mostra que as posições P2’ e 

P5’ da primeira alça de inibição de dicotiledôneas são as que mais apresentam 

variações. Em monocotiledôneas, as posições P2 e  P1’ também apresentam 

uma variação elevada. Sendo assim, decidiu-se mutar as posições P2, P1, P1’ e 

P2’ da primeira alça de inibição do inibidor de tripsina (TRI). A segunda alça de 

inibição dos BBI apresenta uma taxa evolutiva superior à primeira alça, o que 

levou a diferenças mais pronunciadas no grau de conservação dos seus 

resíduos de aminoácidos (Tabela 3). As posições P2,  P1 e  P2’ são as que 

apresentam maior variação. Baseando-se nestes dados, foram mutadas as 

posições P2, P1, P2’ e P4’ da segunda alça de inibição do inibidor de 

quimotripsina (QUI). 

Esperava-se que cada biblioteca apresentasse 1,6x105 diferentes 

seqüências, já que qualquer um dos 20 aminoácidos poderiam ocorrer em cada 

uma das 4 posições mutadas (204). Após a construção, obteve-se uma 

biblioteca de variantes TRI com 3,98x105 transformantes independentes e outra 

de inibidores de quimotripsina com 4,65x105 transformantes independentes. 

Estes valores superam em mais de duas vezes a diversidade esperada para 

cada biblioteca, indicando uma representatividade adequada. O 

seqüenciamento de 30 colônias tomadas ao acaso confirmou a diversidade das 

bibliotecas. Todas as seqüências obtidas eram diferentes e nenhuma delas 

correspondia à seqüência da alça original. Porém, ambas as bibliotecas contêm 
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proteínas originárias da clonagem em tandem de três fragmentos degenerados. 

A ocorrência de 2% de múltiplos insertos é considerada comum na construção 

deste tipo de biblioteca (Noren & Noren, 2001). Segundo os autores, 

seqüências contendo múltiplos insertos são preferencialmente selecionadas 

quando a interação da proteína alvo com a biblioteca supera a extensão do 

inserto. Após 5 ciclos de seleção, um número bastante reduzido de seqüências 

com 3 insertos foi recuperado. 

Por outro lado, uma grande parte das seqüências selecionadas 

apresentavam, em qualquer uma das posições mutadas, uma glutamina 

originária da tradução do códon de terminação TAG. Este códon é suprimido 

nas cepas E. coli TG1 (supE) e traduzido em glutamina. Têm-se observado que 

a eficiência de supressão em bactérias é baixa e dependente do contexto (Miller 

& Albertini, 1983; Edelmann et al., 1987), o que leva à produção de baixas 

concentrações da proteína inteira nestas células. Kiczak e colaboradores (2001) 

observaram um efeito tóxico do inibidor de serino proteinase BPTI (tipo Kunitz) 

expresso no periplasma de células de E. coli. Segundo os autores, células de 

bactérias expressando as seqüências de BPTI que apresentavam o códon de 

terminação TAG teriam vantagens quanto ao crescimento em relação às outras 

células que expressavam inibidores que não apresentavam TAG em sua 

seqüência. Isto porque as primeiras apresentariam uma menor concentração da 

proteína tóxica. Da mesma forma, os inibidores de tripsina (TRI) e quimotripsina 

(QUI) poderiam ter efeito tóxico nas células TG1, o que acarretaria vantagens 

na multiplicação e crescimento de células expressando as seqüências destes 

inibidores contendo o códon de terminação TAG. Portanto, o aparecimento de 

glutamina codificada por este códon nas várias seqüências selecionadas seria 

um artefato do processo de seleção, não refletindo em uma característica de 

melhor ligação do mutante à proteinase alvo. Desta forma, estas seqüências 

foram apresentadas mas não serão discutidas ou consideradas em estudos 

futuros. 
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Após 5 ciclos de seleção da biblioteca de tripsina (TRI) contra a tripsina 

bovina, a tripsina purificada de D. saccharalis e o extrato intestinal bruto de 

lagartas desta espécie, foram isolados e seqüenciados vários clones. Nas três 

preparações enzimáticas, o inibidor selecionado com maior freqüência foi 

aquele que apresenta a seqüência CTKSNPPQC na alça de inibição, 

correspondente ao inibidor original (Figura 17). A freqüência com que este 

inibidor foi selecionado varia entre as preparações enzimáticas e está 

correlacionada com a pureza destas preparações. Quando a tripsina bovina 

(Sigma) foi utilizada, 77% das seqüências analisadas corresponderam à original 

(CTKSNPPQC). Na seleção contra a tripsina purificada de D. saccharalis e 

contra o extrato intestinal bruto de lagartas desta espécie, esta porcentagem 

caiu para 37% e 18%, respectivamente. Estes dados sugerem que este é o 

melhor inibidor de tripsina presente na biblioteca TRI para as enzimas utilizadas 

neste trabalho. É preciso ressaltar que as interações que ocorrem entre enzima 

e inibidor não estão restritas apenas à alça de inibição. Sabe-se que os 

aminoácidos de outras posições da molécula do inibidor também estabelecem 

interações com as enzimas que eles inibem. Neste caso, podemos sugerir que 

a composição da alça de inibição seria influenciada pela composição da 

molécula do inibidor como um todo. Assim, para o inibidor de tripsina (TRI), a 

melhor composição de aminoácidos para as posições mutadas (P2, P1, P1' e P2') 

seria treonina, lisina, serina e asparagina. Estes dados mostram a eficiência 

com que a evolução atuou sobre estes inibidores no sentido de selecionar as 

melhores seqüências. Porém, a evolução não atuou apenas em uma seqüência, 

ela também atuou no sentido de manter variabilidade. A espécie Glycine max 

(soja) apresenta quatro seqüências diferentes de alças de inibição de tripsina 

(CTKSNPPQC, CTRSMPGQC, CTRSQPGQC e CTRSMPPQC). A seqüência 

selecionada é apenas uma delas. 

Na seleção da biblioteca de tripsina contra a tripsina purificada de D. 

saccharalis, um outro inibidor aparece com freqüência alta (15% dos 

selecionados). Este inibidor apresenta a seqüência CGLADPPQC, onde P1 é 
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uma leucina e P1' uma alanina. A presença de leucina em P1 caracteriza 

inibidores de quimotripsina, o que indica que a preparação enzimática utilizada 

apresenta contaminação com esta serino proteinase. A análise da Tabela 4 

mostra que na seleção contra a tripsina bovina foram selecionados 90% de 

inibidores de tripsina, inibidores que apresentam em P1 resíduos de arginina ou 

lisina. Quando a seleção foi feita contra a tripsina purificada de D. saccharalis, 

40% das proteínas selecionadas eram inibidores de tripsina, sendo que 19% 

eram inibidores de quimotripsina (P1 = L, W, Y ou F) e 10% eram inibidores de 

elastase (P1 = V ou A), mostrando também uma provável contaminação desta 

preparação com elastase. Quando o extrato intestinal bruto de lagartas de D. 

saccharalis foi utilizado como fonte de enzimas na seleção, inibidores de 

tripsina (26%), quimotripsina (18%) e elastase (6%) também puderam ser 

selecionados (Figura 17). 

Após 5 ciclos de seleção da biblioteca de quimotripsina contra a tripsina 

bovina foi possível recuperar um inibidor que apresenta a seqüência 

CTRSIPPQC na alça de inibição. Este inibidor apresenta uma treonina (T) em 

P2. McBride e colaboradores (1998), estudaram o efeito dos 20 aminoácidos na 

posição P2 da segunda alça de inibição do BBI MAI-D4. Os autores observaram 

que a treonina nesta posição torna o inibidor altamente estável à hidrólise e a Ki 

obtida com esta substituição foi a mais baixa (K i=0,019 µM). A mutação obtida 

em P1, de leucina para arginina, altera a especificidade deste domínio de 

quimotripsina para tripsina. Portanto, a estratégia utilizada foi eficaz em 

converter um inibidor de quimotripsina em um inibidor de tripsina. Este fato 

também foi observado por Jongsma e colaboradores (1995). Em P2’ foi 

selecionada a isoleucina enquanto que em P4’ foi a prolina. Dentre os 60 BBI de 

dicotiledôneas analisados, 36 apresentam uma isoleucina na posição P2’ e 

todos apresentam uma prolina em P4’, o que confirma a preferência destes 

resíduos nas respectivas posições. Gariani e Leatherbarrow (1997) destacam 

que a presença de isoleucina em P2’ aumenta consideravelmente a estabilidade 

da molécula à hidrólise. Um fato interessante é que a mesma alça selecionada 
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(CTRSIPPQC) é encontrada em inibidores de ervilha (CAC24566), alfafa 

(S56647, P80321, P16346) e amendoim (P01067). Além disto é importante 

destacar que dentre os BBI estudados (101 inibidores diferentes), apenas um 

inibidor apresenta a mesma seqüência de aminoácidos nas duas alças de 

inibição. Este é o inibidor de alfafa S56647 que apresenta exatamente a 

seqüência selecionada. Isto pode ser um indicativo de que tal seqüência possui 

características bastante desejadas de inibição de tripsina, atestando a eficiência 

do processo de seleção realizado em se obter um inibidor bastante específico. 

 Outra seqüência selecionada à partir da biblioteca de quimotripsina (QUI) 

contra a tripsina bovina foi a CLASQPHQC. Embora a glutamina na posição P2' 

seja codificada pelo códon de terminação TAG suprimido nas E. coli TG1, esta 

seqüência aparece na seleção com uma porcentagem elevada. Trata-se de um 

inibidor de elastase com uma alanina em P1, o que sugere que a tripsina bovina 

utilizada como alvo na seleção estava contaminada com elastase. 

 O inibidor que apresenta a seqüência CQSAPCQW na alça de inibição 

foi selecionado quando a tripsina purificada e o extrato intestinal bruto de 

lagartas de D. saccharalis foram utilizados como enzima alvo na seleção da 

biblioteca de quimotripsina. Este inibidor apresenta uma guanina (G) a mais na 

posição do aminoácido P6' que codifica para a cisteína. Esta guanina a mais é 

fruto de um erro na síntese do iniciador degenerado e gera a mudança na fase 

de leitura da proteína, modificando a partir deste ponto sua seqüência de 

aminoácidos. Na posição P4' mutada aparece uma cisteína que substitui a 

cisteína mutada da posição P6' (CP6'W) na formação da alça de inibição. Desta 

forma a alça de inibição passa a ser constituída de 5 aminoácidos ao invés de 7 

como na maioria dos BBI. Inibidores de tripsina de plantas da família 

Cucurbitaceae também apresentam uma alça de inibição menor, composta por 

6 aminoácidos (P30709, P34950, P82408, P82409 e P82410) (Korsinczky et al., 

2001), mostrando que embora a maioria dos BBI tenham 7 e 9 aminoácidos na 

alça de inibição, uma diminuição no seu tamanho poderia favorecer a ligação a 

outras tripsinas como, por exemplo, a tripsina de D. saccharalis. Embora este 
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inibidor com alça reduzida estivesse presente na biblioteca de quimotripsina e 

tenha sido selecionado para a tripsina da broca da cana-de-açúcar, ele não 

aparece nenhuma vez na seleção feita contra a tripsina bovina. Tal observação 

sugere diferenças importantes quanto à especificidade à inibidores das duas 

enzimas. Além disto, neste inibidor ocorreu um deslocamento da posição P1. O 

resíduo de arginina se encontra logo após a primeira cisteína da alça. Nos 

inibidores de tripsina do tipo BPTI (Kunitz) animal (Kuroda & Kim, 2000), o 

aminoácido correspondente à posição P1 também se encontra logo após a 

primeira cisteína. Portanto, é esperado que esta mudança não afete sua 

eficiência de inibição. 

 A mudança na fase de leitura da proteína gera um problema comum 

nestes casos: o aparecimento de um códon de terminação que interrompe 

precocemente a síntese da proteína de fusão inibidor de quimotripsina/ pIII do 

fago. O resultado foi a formação de um inibidor de apenas 23 aminoácidos que 

é precedido do peptídeo de endereçamento para o periplasma da proteína pIII 

do fago. Provavelmente, o que ocorre é que, tendo este peptídeo sinal, o 

inibidor seja incorporado à superfície do fago mesmo não contendo a seqüência 

correspondente à proteína pIII. Deste modo, o inibidor estaria de alguma forma 

exposto na superfície do fago, o que possibilitaria sua interação com as 

proteinases utilizadas no processo de seleção. Embora esta explicação seja a 

mais provável, não se deve descartar outras possibilidades que resolveriam o 

problema da mudança de fase de leitura deste inibidor selecionado 

(CQSAPCQW). 

 A tradução se inicia no códon AUG e continua por meio da leitura de 3 

bases de cada vez, até encontrar um códon de terminação que, no caso das 

bactérias E. coli TG1 (supE) utilizadas neste trabalho, pode ser um UAA ou 

UGA. Porém existem exceções no padrão de tradução como, por exemplo, as 

mutações conhecidas por "frameshift". Estas mutações estão envolvidas com 

mudanças na fase de leitura devido a inserção (+1) ou deleção (-1) de uma 

base em sítios específicos. Neste caso, tRNAs com propriedades aberrantes 
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restauram a fase de leitura. Tais eventos foram observados em bacteriófagos 

MS2 (Kastelein et al., 1982), Salmonella typhimurium (Li & Bjork, 1999) e 

Escherichia coli (O'Connor, 2002). Estes supressores reconhecem um códon 

com 4 bases como sendo um códon normal de 3 bases. Alguns exemplos são 

CCCC como CCC, AAAA ou AAAU como AAA, ACCA ou ACCC ou ACCU ou 

ACCG como ACC, GUUU como GUU ou UUU, CGGG ou GGGG como CGG ou 

GGG. Diante destes fatos, não se pode descartar a possibilidade da ação de 

supressores deste tipo na seqüência do inibidor que sofreu uma inserção 

(CQSAPCQW). Embora a ocorrência deste tipo de supressão seja menos 

provável, ela restauraria a fase de leitura do inibidor, fazendo com que a 

proteína pIII do fago fosse produzida de forma correta, expondo o inibidor 

mutante na superfície do fago, permitindo, desta maneira, sua interação com as 

enzimas durante o processo de seleção. 

A análise da posição P1 na Tabela 4 mostra que, na seleção da biblioteca 

de inibidores de quimotripsina, foi selecionada uma porcentagem maior de 

inibidores de tripsina que apresentam em P1 resíduos de arginina ou lisina. 

Porém, em todas as preparações enzimáticas, inibidores de quimotripsina e 

elastase também foram selecionados. É esperado que no extrato intestinal 

bruto de lagartas de D. saccharalis haja uma mistura de serino proteinases. 

Porém, com o emprego da técnica de expressão na superfície de fagos foi 

possível detectar a contaminação das outras preparações de tripsina utilizadas. 

A descrição do fabricante da tripsina bovina alerta para uma contaminação com 

quimotripsina porém, nada é mencionado com relação à elastase. Métodos 

colorimétrico e fluorométricos não detectaram a presença de quimotripsina ou 

elastase na preparação da tripsina purificada de D. saccharalis. Como a 

expressão de proteínas na superfície de fagos permite a interação entre 

moléculas, uma pequena quantidade de enzima contaminante pode ser 

detectada com o emprego desta técnica. 

 Todos os dados apresentados e discutidos neste trabalho mostram que a 

construção de bibliotecas de inibidores e sua seleção foram eficazes no sentido 
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de selecionar inibidores para as proteinases desejadas. Os resultados obtidos 

neste trabalho possibilitaram um melhor entendimento sobre o modo com que a 

evolução atuou nesta classe de inibidores, bem como sua interação com as 

proteinases. 

 



 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os resultados apresentados, conclui-se que: 

 

§ Os inibidores do tipo Bowman-Birk de mono e dicotiledôneas podem ser 

separados em dois grupos distintos. 

 

§ O processo evolutivo dos BBI de monocotiledôneas é caracterizado por 

duplicações do gene e intragênica. 

 

§ Os inibidores putativos de cana-de-açúcar são encontrados em todas as 

partes da planta, comprovando que não são característicos de sementes ou 

caules e folhas que sofreram injúrias. 

 

§ É possível a construção de bibliotecas utilizando-se os inibidores de tripsina 

e quimotripsina expressos na superfície do fago M13. 

 

§ Por meio da técnica de expressão na superfície de fagos filamentosos, 

construção de bibliotecas de inibidor e seleção destes inibidores, foi possível 

converter um inibidor de quimotripsina (QUI) em inibidor de tripsina. 

 

§ As bibliotecas de expressão na superfície de fagos filamentosos produzidas 

dos inibidores TRI e QUI podem ser utilizadas na seleção de inibidores 

contra as serino proteinases de pragas de interesse. 
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