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RESUMO

~

No lúmen do intestino médio da larva de Tenebrio molitor existem 4 ~-glicosidases

(denominadas 1, 2, 3a e 3b), que não estão presentes na comida do animal. Elas foram

purificadas usando-se técnicas de eletroforese e cromatografias de troca iônica e interação
hidrofóbica.

A ~-Glicosidase 1 (Mr 59.000) é instável a 30°C mas é estabilizada na presença do

substrato. Ela praticamente não tem atividade sobre galactosídeos e cliva di- e oligossacarídeos.

A enzima possui apenas 1 sítio ativo que apresenta 4 subsítios para ligação de glicose. Seu papel

fisiológico deve ser o da clivagem de oligo- e principalmente dissacarídeos.

A ~-Glicosidase 2 (Mr 67.000) é muito instável a 30°C e hidrolisar com maior eficiência

galactosídeos sintéticos, cliva muito mallactose e é incapaz de clivar glucosídeos. Ela apresenta

dois sítios ativos sendo que um deles cliva MU~Dgal e lactose, que é ativado por Triton X-I 00,

enquanto o outro não é ativado pelo detergente e hidrolisa NP~Dgal e NP~Dfuc. O papel

fisiológico para esta enzima não está claro, mas imagina-se que ela esteja envolvida na digestão

de galcatolipídeos.

As ~-Glicosidases 3a e 3b (Mr 59.000) parecem ser isoformas, uma vez que elas têm

parâmetros cinéticos semelhantes, perfis de eluição, de peptídeos gerados por clivagem

proteolítica, em HPLC idênticos e a mesma seqüência de aminoácidos para um peptídeo interno

comum. Um anticorpo específico produzido contra a ~-Glicosidase 3a reconhece a ~-Glicosidase

3b, mas não reconhece as ~-Glicosidases 1 e 2. Dois clones foram obtidos usando esse anticorpo

para selecionar uma biblioteca de cDNA obtida dos rnRNAs do intestino médio de Tenebrio

molitor. O resultado final mostrou um cDNA de 1.570 pb codificando para uma proteína madura

de 485 aminoácidos. As proteínas codificadas pelos dois cDNAs têm somente 4 aminoácidos de

diferentes e podem corresponder às ~-Glicosidases 3a e 3b. As seqüências mostraram uma alta

similaridade com proteínas da família 1 de glicosídeo hidrolases e codificam todos os peptídeos

seqüenciados a partir da clivagem das ~-Glicosidases 3a e 3b purificadas. Através de

imunocitolocalização usando o anticorpo que reconhece as ~-Glicosidases 3a e 3b, foi mostrado

que essas são secretadas na parte posterior do intestino médio por uma via exocítica. Essas

enzimas tem quatro subsítios para a ligação da glicose e podem hidrolisar di- e oligossacarídeos,

alquil glicosídeos e glicosídeos tóxicos de plantas. Experimentos de competição entre substratos,

mostraram que elas têm só um sítio ativo responsável para a hidrólise de todos os substratos. Seu

papel deve ser principalmente a digestão intermediária de hemiceluloses e celulose.

Palavras chave: insetos, digestão, Tenebrio molitor, enzimas digestivas, ~-glicosidases, cinética

enzimática.
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SUMMARY

In the midgut lumen of Tenebrio molitor larvae there are 4 p-glycosidases (named 1, 2,

3a and 3b), not present in the arrimalfood. They were purified with electrophoresis, ion exchange

and hydrophobic chromatographies.

p-glycosidase 1 (relative molecular weight - Mr 59,000) is unstable at 30°C but is

stabilized by substrates. The enzyme hydrolyses di- and oligoglucosides and has a residual

activity against galactosides. It has 4 subsites for glucose binding in the active site and its

physiological role is the hydrolysis of oligo- and main1ydisaccharides.

p-glycosidase 2 (Mr 67,000) is unstable at 30°C and hydrolyses efficient1yonly synthetic

galactosides, has poor activity against lactose and is unable to use glucosides as substrates. This

enzyme has two active sites. One ofthem is activated by Triton X-IOOand hydrolyses MUpDgal.

The other active site is not activated by the detergent and act upon NPpDgal and NPpDfuc. The

physiological role ofthis enzyme may be the digestion of galactolipids.

The p-glycosidases 3a and 3b (Mr 59,000) are likely isoforms, since they have similar

kinetic parameters, identical HPLC peptide elution patterns after proteolytic cleavage and the

.:,

same amino acid sequence of an internal peptide. A specific antibody raised against p-glycosidase

3a recognizes p-glycosidase 3b, but not p-glycosidase 1 and 2. Two clones were obtained

screening a cDNA library, trom Tenebrio molitor midgut mRNA, with this antibody. The final

result showed a cDNA of 1,570 pb coding for 485 amino acids in mature protein. The protein

sequences showed high similarity with family 1 glycoside hydrolases and have the same amino

acid sequence determined for peptides obtained after proteolytic hydrolysis of p-glycosidase 3a

and 3b. The immunocytolocalization with this antibody showed that p-glycosidase 3a and 3b are

secreted by exocytosis of small vesicles present in posterior midgut. These enzymes have four

subsites for glucose binding and can hydrolyse di- and oligosaccharides, alkyl glucosides and

toxic plant glucosides. Substrate competition experiments showed that they have only one active

site responsible for the hydrolysis of all substrates. Their role may be main1ythe intermediate

digestion ofhemicelluloses and cellulose.
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1 Introdução

1.01 Considerações iniciais

Os insetos representam um grupo de animais que passou a ocupar os mais diversos nichos

ecológicos durante a sua longa história evolutiva. Isso resultou em uma irradiação de diversidade

muito grande, no que diz respeito a aspectos morfológicos e fisiológicos, nesse grupo de animais.

Por isso, generalizações não podem ser feitas a partir do estudo de apenas uma ordem de inseto.

Dessa forma, para a compreensão de uma determinada característica em insetos é necessário que

se estude várias ordens e, muitas vezes, diferentes espécies de uma mesma ordem.

O número de espécies de insetos é estimado em 1 milhão, (Barnes & Rupert, 1996). Das

espécies vivas de animais conhecidas, cerca de 70 % são insetos. Uma das características que

levaram os insetos a tamanho sucesso evolutivo foi a sua capacidade de minirnizar a competição

intraespecífica, adotando hábitos alimentares distintos quando larva e quando adulto. Outro fator

importante para esse sucesso foi a capacidade de disperção desse grupo que se deve a capacidade

desses de se adaptar a novos ambientes.

Existem diversas ordens de insetos, sendo que os coleópteros são os que mais se

destacam com relação ao número de espécies. Cerca de 40 % dos insetos e 30 % dos animais são

besouros (Richards & Davis, 1977). A possível explicação para o número tão grande desses

"
animais talvez esteja no fato de que eles foram o primeiro grupo de holometábolos a evoluir e,

assim, puderam ocupar os nichos ecológicos abundantes que antes estavam desocupados.

Provavelmente os besouros retiveram várias das suas características primitivas devido a este

sucesso prematuro. Características essas que tem levado alguns taxonomistas a classificá-Ios

entre as ordens ortopteróides. Assim, os besouros são provavelmente o grupo ideal para se

procurar as origens evolucionárias dos sofisticados sistemas digestivos encontrados entre Diptera

e Lepidoptera. Um dos mais bem conhecidos besouros é o Tenebrio molitor, que é uma

importante praga cosmopolita de alimentos estocados. Esse inseto tem sido o objeto de

numerosos estudos sobre fisiologia digestiva e nutrição. Além disso, algumas enzima::digestivas,

como arnilase e tripsina, têm sido purificadas e caracterizadas. Porém, existem numerosas

questões ainda a serem resolvidas a respeito da fisiologia e bioquímica da digestão nesse inseto.

O fato dos insetos serem muito bem sucedidos na ocupação de novos nichos ecológicos,

deve-se, entre outras coisas, à sua capacidade de alimentar-se de variadas dietas e também a sua

capacidade de readaptar-se a cada nova estratégia desenvolvida pelas plantas no sentido de
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diminuir a predação realizada por esses animais. Essas características tornaram os insetos objetos

de estudo extremamente interessantes.

Um maior conhecimento sobre as propriedades das enzimas digestivas (que diferem entre

os vários grupos de insetos) e sobre a sua distribuição no canal alimentar, pode auxiliar no

planejamento da produção de novas plantas trangênicas para o controle de pragas (para revisão

ver Schuler et ai., 1998). Outros métodos de controle podem ser visualizados usando o

~

conhecimento crescente sobre digestão em insetos.

Ultimamente, têm sido produzidas plantas transgênicas que expressam inibidores de

enzÍmas digestivas e toxinas de Bacillus thuringiensis (Hilder et aI., 1987; Shade et aI., 1994;

Alstad & Andow, 1995; Jouanin et aI., 1998) para o controle de pragas. As toxinas de Bacillus

thuringiensis foram usadas inicialmente contra Lepidoptera, Diptera e Coleoptera e agora seu

espectro de ação expandiu-se para outras ordens (ver Bauer, 1995). Recentemente, observou-se

no campo o desenvolvimento de resistência à toxina de Bacillus thuringiensis. Essa resistência já

havia sido demonstrada em laboratório, onde se verificou que ela tem bases genéticas. Os

experimentos mostram também, que a seleção para uma ou mais toxinas de Bacillus

thuringiensis causa resistência para as outras toxinas (ver Bauer, 1995). A observação de que os

insetos adquirem resistência também a plantas transgênicas, reforçou a idéia de que técnicas

diversificadas de ataque as pragas devem ser utilizadas e que a eficácia dessas plantas só será

preservada aumentando outros fatores de mortalidade (Mc Gaughey & Whalon, 1992; Bauer,

1995).

'i
1.02 Estrutura do tubo digestivo dos insetos

Um esquema geral do intestino dos insetos está apresentado na Figura 01 (para maiores

detalhes ver Chaprnan, 1985). O intestino anterior começa na boca e inclui a cavidade bucal (no

qual as glândulas salivares liberam sua secreção), a faringe, o esôfago e o papo. O papo é um

órgão de estoque e, em alguns insetos, também serve como um sítio para a digestão. O intestino

anterior é coberto por cutícula e em alguns casos ele pode ser reduzido a um pequeno tubo. O

proventrícul0 pode ser um órgão triturador em alguns insetos e, na maioria das espécies, costuma

desempenhar um papel de válvula para entrada do alimento no intestino médio.

O intestino médio representa a porção mais importante do intestino na digestão do

alimento pelos insetos. Ele consiste de um tubo simples que pode apresentar extensões em forma

de sacos com fundo cego, presentes normalmente no início do intestino médio, denominados de

cecos gástricos. Na maioria dos insetos, no interior do intestino ocorre uma estrutura
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membranosa, em forma de tubo, de constituição quitino-proteica. Essa membrana é denominada

de membrana peritrófica e divide o lúmen do intestino médio em dois espaços: um dentro da

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

intestino médio, denominado ectoperitrófico. Na região do esfíncter que separa o intestino médio

e o posterior, o piloro, desembocam os tubos de Malpighi, estruturas responsáveis pela excreção

nesses ammalS.

Intestino
anterior Intestino médio

Intestino: .
posterior: ...

Túbulo de :
'Malpighi ~...

: Reto

;:

:Pró -ventrículo.........

Espaço ectoperítrófico
I

Espaço endoperítrófico

: -Ânus.......................
Figura 01 - Esquema geral do tubo digestivo dos insetos. Copiado de Terra & Ferreira

(1994).

o intestino posterior, como o anterior, também é coberto por uma cutícula. Ele inclui o

íleo e o reto, que são estruturas envolvidas na absorção de água, e termina no reto. Em alguns

insetos essa estrutura é reduzida a um tubo fino, em outros ele pode ser modificado em câmaras

de fermentação ou rume. Nessas duas ocorre a presença de microorganismos que podem ajudar

na digestão da celulose.

O epitélio que reveste o intestino médio é formado por uma camada simples de células de

diferentes tipos. As células colunares são o tipo mais abundante e podem apresentar diferentes

formas (Ribeiro et ai., 1990). Elas podem estar envolvidas na absorção e secreção de água, na

secreção de enzimas, na digestão através de enzimas ligadas à membrana microvilar e na

absorção de nutrientes. Células regenerativas são encontradas na região basal do epitélio inserida

entre os outros tipos celulares. É encontrado um tipo celular, cuja função ainda não está

esclarecida, que Chapman (1985) sugere possa estar envolvida em uma regulação endócrina das

funções do intestino médio. São encontrados também outros tipos especializados de células
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" como: Células caliciformes, encontradas em lepidópteros e responsáveis pelo transporte ativo de

íons potássio da hemolinfa para o lúmen do intestino (Harvey et ai., 1983); células oxínticas, que

se acredita estarem envolvidas no bombeamento de prótons dentro do lúmen do intestino médio

de larvas de dípteros Cyclorrapha (Terra et ai., 1988).

1.03 o pH do tubo digestivo e sua importância na digestão do alimento pelos insetos

Como revisado por Terra & Ferreira (1994) o pH luminal das diferentes regiões do

ó intestino dos insetos em geral corresponde ao pH ótimo das enzimas encontradas nas respectivas

regiões. O pH do conteúdo do intestino é também o mais importante parâmetro afetando a

atividade das enzimas digestivas. A manutenção de um certo valor de pH no tubo digestivo dos

insetos é de muita importância na digestão do alimento por esses animais.

O intestino anterior em Dictyoptera, Orthoptera e Coleoptera é um importante sítio para

a digestão do alimento, região essa que é abastecida com enzimas vindas do intestino médio

(Terra, 1990). Isso explica o fato de que, nesses animais, o pH do intestino anterior é similar ao

do intestino médio, contudo o pH pode ser um pouco mais ácido devido a uma contribuição da

comida. Dos insetos que apresentam cecos gástricos, somente alguns podem ter o seu pH medido

por apresentarem essa estrutura grande o suficiente. Os poucos valores de pH obtidos para os

cecos gástricos mostram que essa estrutura possui um pH um pouco mais ácido do que o pH

obtido para a região anterior do intestino médio. O conteúdo se mostra ácido na região anterior e

quase neutro ou alcalino na região posterior do intestino médio em Dictyoptera, Orthoptera e a

maioria das famílias de Coleoptera (Terra & Ferreira, 1994). Associado com esses gradientes de

pH está a ocorrência de uma alta atividade de carboidrases na região anterior e uma alta atividade

de proteases na região posterior do intestino médio. Essa regionalização da presença dessas

enzimas provavelmente se deve a instabilidade das carboidrases na presença de enzimas

proteolíticas (Terra, 1990). Como na maioria dos coleópteros, Tenebrio mo/itor apresenta um

pH ácido na região anterior do intestino médio (pH = 5,6) e a região posterior tem o pH próximo

à neutralidade (pH = 7,9) (Terra et ai., 1985).

Algumas famílias de coleópteros têm um pH uniformemente ácido em todo o intestino

médio, o que pode representar uma divergência do estado ancestraL Até o momento não está

claro que tipo de adaptação levou a essa situação, sendo essa condição observada em famílias

onde a maioria das espécies alimenta-se de animais (Carabidae) ou de plantas (Cucujidae).

Famílias Scarabaeoidea (Scarabaeidae e Passalidae) de coleópteros tem um conteúdo

intestinal muito alcalino, principalmente na porção média e posterior do intestino médio.
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Imagina-se que o pH alcalino esteja envolvido na desorganização das fibras de celulose presentes

no alimento ingerido pelos Scarabaeidae. A digestão da celulose, por sua vez, ocorre

principalmente na câmara de fennentação (intestino posterior) através da ação provável de

enzimas de origem bacteriana (Terra et ai., 1988; Terra, 1990).

Hemiptera e Hymenoptera apresentam um pH ácido no conteúdo do intestino médio,

sendo que esses valores de pH decrescem a medida que se caminha para a porção posterior.

;;

Famílias de dípteros Nematocera (Sciaridae, Culicidae e Simuliidae) tem uma região anterior do

intestino médio alcalina e uma região posterior menos alcalina. Essa alcalinidade deve ser

necessária na digestão de alimentos por esses animais uma vez que esses se alimentam

fteqüentemente de materiais de dificil digestão, por exemplo o húmus. Já as famílias de dípteros

Cyclorrhapha (Muscidae, Calliphoridae e Tephritidae) apresentam a porção anterior e posterior

do intestino médio próximas da neutralidade e uma região média muito ácida. Acredita-se que o

ancestral de Cyclorrhapha fosse saprófita e ingeria uma grande quantidade de bactérias durante a

alimentação, hábito alimentar esse encontrado atualmente em Muscidae. A região média

ventricular seria a responsável pela lise e digestão das bactérias contando com o auxilio de

enzimas semelhantes a catepsina D e de uma lisozima ácida (Espinosa-Fuentes et ai., 1987;

Lemos & Terra, 1991a e b). Essa região ácida também ocorre em grupos que apresentam hábitos

alimentares diferentes do ancestral Cyclorrhapha, como os Calliphoridae que são carnívoros e os

Tephritidae que se alimentam de frutas. Lepidópteros, por sua vez, apresentam um conteúdo do

intestino médio muito alcalino especialmente na região média. Esses altos valores de pH podem

ser uma adaptação de um ancestral de lepidóptero que se alimentava de folhas, para permitir a

extração e digestão da hemicelulose das paredes celulares (Terra et ai., 1988).

Nonnalmente imagina-se que o pH do intestino médio seja resultado de uma adaptação

de um inseto ancestral a uma dieta específica. Contudo, pode ocorrer também a adaptação de um

inseto para o consumo de diferentes dietas mantendo as condições de pH do inseto ancestral.

Dessa forma, não é necessário que exista uma correlação entre o pH do intestino médio e a dieta,

como mostrado por Terra & Ferreira (1994).

Diversos exemplos têm mostrado que o processo digestivo em insetos deve ser estudado

levando em conta não só a dieta do inseto de interesse, mas também considerando a história

evolutiva do grupo ao qual ele pertence. Isso pode ser dito uma vez que os dados de distribuição

de enzimas, padrão geral da digestão e da ultraestrutura do intestino médio correlacionam-se

melhor com a posição filogenética do inseto do que com sua dieta (Terra et ai., 1988; Terra,

1990; Terra & Ferreira 1994). Assim, insetos dentro de um mesmo táxon e que apresentam
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hábitos alimentares diferentes possuem a mesma organização geral da digestão. Em contraste,

insetos apresentando um hábito alimentar semelhante, mas de grupos distintos, apresentam

diferentes organizações espaciais da digestão, apesar da existência de numerosas características

convergentes.

1.04 Estrutura do tubo digestivo e organização do processo digestivo em Tenebrio molitor

A morfologia geral do intestino de larvas de Tenebrio mo/itor e a maioria das

fi características ultraestruturais das células do intestino médio já estão bem descritas na literatura

(Koefoed & Zerahn, 1982; Berdan et ai., 1985; Koefoed, 1987; Cristofoletti et ai., 2001). Dando

uma visão geral dessa estrutura, temos que larvas desenvolvidas de Tenebrio molitor (0,12 g de

peso ftesco) possuem um intestino medindo por volta de 27 :f:3 IIlIIl, sendo esse dividido em

intestino anterior (0,8 :f:0,2 mm), intestino médio (18 :f: 2 mm) e o intestino posterior (8 :f: 2

mm). A estrutura do intestino de Tenebrio mo/itor se mostra muito simples, sendo o intestino

anterior reduzido a um pequeno tubo que encaminha o alimento ingerido para o intestino médio.

o intestino médio apresenta aproximadamenteo mesmo diâmetro ao longo de toda a sua

extensão. Ele não apresenta cecos gástricos sendo apenas um tubo simplesonde o conteúdo

luminal encontra-se envolvido por uma membrana peritrófica. Nessa região do intestino

encontra-se uma grande quantidade do protozoário simbionte gregarina. O intestino posterior é

fino e alongado, não estando envolvido na manutenção de uma flora de microorganismos

simbiontes.

"
Como determinado por Terra et ai. (1985) a passagem da comida por todo o tubo

digestivo demora cerca de 135 minutos em larvas crescidas (de aproximadamente 0,12 g de peso

ftesco). Foram também determinadas a distribuição no tubo digestivo e as propriedades de

diversas hidrolases como: amilase, aminopeptidase, celulase, a-glucosidase, ~-glucosidase e

tripsina. Essas enzimas se mostraram estáveis a até 140 min de incubação em meios tamponados

em pH 5,6 e 7,9 a 25°C. Esse resultado mostra que essas enzÍmas são estáveis nas condições

encontradas no lúmen do intestino médio de Tenebrio mo/itor.

" A glândula salivar de Tenebrio mo/itor parece não conter enzimas digestivas, sendo a

maIor parte dessas enzÍmas encontradas no intestino médio (Terra et ai., 1985). Apenas a

atividade de celulase é recuperada em quantidade significativa no farelo de trigo usado na

alimentação das larvas de Tenebrio mo/itor. Assim, praticamente todo processo digestivo deve

ocorrer sob a ação das hidrolases secretadas pelo intestino médio, como é comum em insetos.

Não é encontrado também nenhum tipo de ativador ou inibidor nas células dos tubos de
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Malpighi~nem nas células nem no conteúdo do intestino médio de Tenebrio molitor~que possam

afetar a atividades das hidrolases (Terra et al.~1985).

li

A aminopeptidase é restrita ao tecido da região posterior do intestino médio onde está

ligada à membrana p1asmática que cobre a superficie das microvilosidades (Terra et ai.~ 1985;

Ferreira et ai.~ 1990). A pequena quantidade de enzima presente no conteúdo do intestino médio

pode ser devido a contribuição da aminopeptidase presente no alimento ou pela contaminação

dessa preparação com fragmentos de tecidos gerados durante a dissecção (Terra et ai., 1985). A

atividade de celulase parece ser derivada de fungos que contaminam o farelo de trigo usado

como alimento para as larvas de Tenebrio molitor~ uma vez que essa atividade é encontrada

somente no conteúdo da membrana peritrófica em quantidades semelliantes a celulase encontrada

no farelo de trigo (Terra et ai., 1985). A aquisição de celulases de fungos pela alimentação

parece ser um fenômeno largamente distribuído entre os insetos (Martin~ 1983). Amilase, a-

glicosidase~~-glicosidase~trealase e tripsina, quimotripsina e cisteína proteinases são secretadas

no espaço ectoperitrófico e então passam para o espaço endoperitrófico onde promovem a

digestão do alimento (Terra et al.~ 1985). Calculando o diâmetro de diversas enzimas capazes de

atravessar a membrana peritrófica de Tenebrio molitor, Terra et ai. (1985) sugeriram que os

poros dessa membrana devam ter um diâmetro de pelo menos 8 nm.

Dados de excreção de enzimas digestivas obtidas para Tenebrio molitor (Terra et ai.,

1985) mostram que muito pouco da enzima secretada no intestino médio do inseto é perdida nas

~ fezes. Esse resultado vem confirmar um mecanismo de recuperação de enzimas digestivas nesse

animal. Mecanismo esse que envolve uma circulação endo-ectoperitrófica de enzimas digestivas

no intestino dos insetos~promovida por um movimento de fluídos gerado por uma secreção de

água da região posterior do intestino médio e uma absorção de água na região anterior (Terra &

Ferreira~ 1994).

Como mostrado no traballio de Terra et ai. (1985)~ todas as carboidrases que tiveram a

sua distribuição determinada localizam-se principalmente na região anterior e média do intestino

médio de Tenebrio molitor. Ass~ acredita-se que a digestão de carboidratos (celulose~amido e

dissacarídeos) nesse animal ocorreria nessas regiões do intestino médio. Idéia essa reforçada pelo

fato das carboidrases se encontrarem no pH onde a sua atividade é máxima nessa região do

intestino médio (ver tópico 1.03). Nessa região é encontrada também uma cisteína proteinase

(Terra & Cristofoletti~ 1996) o que sugere que ai ocorre o início da digestão de proteínas. A

maior parte da digestão de proteínas ocorreria na região posterior do intestino médio de

Tenebrio molitor, que concentra a maior parte da atividade de quimotripsina (Terra &
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Cristofoletti, 1996), a tripsina (Terra et ai., 1985) e a aminopeptidase (Ferreira et ai., 1990). Ao

contrário das carboidrases, a digestão final de proteÚlas ocorre na superficie das células do

intestino médio uma vez que a aminopeptidase está restrita a essa região. O valor de pH (ver

tópico 1.03) encontrado na região posterior (duas unidades acima da região anterior) leva a uma

compartimentalização da digestão dos carboidratos e de proteÚlas, que está possivelmente

relacionada a uma proteção das enzimas ligadas à digestão de carboidratos da hidrólise por

proteases digestivas.
... O intestino médio do Tenebrio molitor é coberto por um epitélio simples composto de

células colunares. Nos primeiros dois terços do intestino médio (região anterior e médio do

intestino médio) essas células são alongadas (altura, cerca de 54 /-lm;largura, cerca de 5,3 /-lm)e

apresentam longas microvilosidades (cerca de 4,1 /-lm).O epitélio tende a ficar ainda mais alto e

alongado (altura, de 58 a 97 /-lm;largura, de 4,2 a 2,8 /-lm)e com microvilosidades mais longas

(cerca de 5 /-lm)ao longo da região posterior do intestino médio (Cristofoletti et aI., 2001). O

epitélio do intestino médio é mais dobrado nas regiões anterior e média onde esse se encontra

sobre uma lâmina basal muito grossa (cerca de 2 /-lm).

Células regenerativas e algumas poucas células endócrinas são vistas na região basal do

epitélio ao longo de todo o intestino médio. Células endócrinas, que ocorrem em insetos de

várias ordens, tipicamente mostram um citoplasma com uma grande quantidade de pequenas

vesículas com conteúdo que pode ser claro ou escuro, e não possuem invaginações basais

(Nishiitsuji-Uwo & Endo, 1981; Zitnan et aI., 1993; Raes & Verbeke, 1994). Em Tenebrio

molitor, as células endócrinas mostram vesículas contendo conteúdo claro (Cristofoletti et ai.,

2001).

Pode ser observado que algumas células do intestino médio, principalmente na região

anterior, estão associadas com gregarinas. Essa associação parece não afetar a estrutura da célula

do inseto (Cristofoletti et aI., 2001). As células das regiões anterior e média apresentam as

membranas plasmáticas basais e a região basal das membranas plasmáticas laterais altamente

invaginadas formando canais longos e finos com abertura para a lâmina basal (Cristofoletti et aI.,

2001). Células contendo labirinto basal bem desenvolvido estão normalmente associadas à

absorção de água (ver Terra et aI., 1988). Esse resultado confirma a proposição de Terra et ai.

(1985) que indica que em Tenebrio molitor a região anterior do intestino médio seria responsável

pela absorção de água.
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o intestinomédiode Tenebriomolitor apresenta células mostrando extrusões apicais,

principalmentena sua região anterior. Contrariandoa idéia de que essas célulasrepresentariam

células sofrendo um processo de morte celular, tem sido mostrado que a secreção de amilase é

feita por esse tipo de células através de uma via apócrina (Cristofoletti et ai., 2001). Essas células

são marcadas fortemente no citoplasma apical pelo anticorpo específico para essa enzima. Por

dados de imunocitolocalização obtidos por microscopia eletrônica é possível detectar a presença

de amilase em certas regiões do complexo de Golgi e dentro de grandes grânulos de secreção

próximos ao ápice celular, onde o citoplasma mostra sinais de desorganização ultraestrutural
o
<.

(Cristofoletti et ai., 2001).

O dado imunocitoquímico está de acordo como o trabalho feito por Ferreira et ai. (1990).

Esses autores determinaram enzimas ligadas à membrana microvilar, enzimas associadas

fracamente e fortemente ao glicocálix, enzimas presentes dentro ou ligadas à membrana de

vesículas de diferentes tamanhos e, finalmente, enzimas ocorrendo livres no citossol. Para isso

foram usados procedimentos de fracionamento celular por centrifugação diferencial. Os

resultados obtidos sugerem que a amilase ocorreria em vesículas grandes no intestino anterior

sendo encontrada na região posterior do intestino médio apenas associada com o glicocálix dos

enterócitos. A soma desses resultados dá uma evidência forte de que ocorreria uma secreção

apócrina de amilase na região anterior do intestino médio. Esse mecanismo apócrino contrastaria

com o conhecido em vertebrados. Nesses animais, proteínas secretadas por vias apócrinas são

transportadas dentro da célula sem a participação do complexo de Golgi e grânulos de secreção~

~
(AumüIler et ai., 1999), enquanto em Tenebrio molitor essas estruturas estão envolvidas

(Ferreira et ai., 1990; Cristofoletti et ai., 2001).

Secreção não exocítica de enzimas digestivas em insetos já foi verificada também para

outras ordens. Estudos de imunocitoquímica obtidos com adultos de Stomoxys calcitrans

mostraram que vesículas contendo tripsina são descarregadas, juntamente com organelas

celulares, pelas células da zona opaca. Isso sugere que essa enzima seria secretada por uma via
~

holócrina (Jordão et ai., 1996b).

Se realmente ocorre uma secreção apócrina por células da região anterior do intestino~

médio de Tenebrio molitor, pode ser imaginado que as microvilosidades das células nessa região

teriam um citoesqueleto menos rígido e mais fácil de ser removido do que das membranas

microvilares das células do intestino posterior. Isso porque durante essa secreção deve ocorrer

uma desorganização do citoplasma apical da célula, que leva ao desaparecimento das

microvilosidades das células secretoras. Existem evidências de que essa afirmação seja correta.

~
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Tem sido mostrado que microvilosidades da região anterior do intestino médio\ preparadas por

precipitação diferencial com cálcio, parecem perder o seu citoesqueleto. Isso pode ser dito uma

vez que as atividades específicas de enzimas marcadoras nessas preparações são tão altas quanto

membranas que foram tratadas com Tris hiperosmótico, tratamento esse descrito para retirar o

citoesqueletos de microvilosidades (Jordão et ai., 1995). Em contraste, a região posterior do

intestino médio de Tenebrio moNtor, quando microvilosidades são submetidas a tratamento por

Tris hiperosmótico, apresentam um incremento de três vezes na atividade específica de enzimas

marcadoras em relação as preparações feitas por precipitação por cálcio (Jordão et aI., 1995).II

Ferreira et ai. (1990) mostraram por técnicas bioquímicas que no ventrículo posterior de

Tenebrio moNtor as enzimas ocorrem em pequenas vesículas. Cristofoletti et ai. (2001)

verificaram por técnicas de imunocitoquímica que a tripsina é secretada ao longo dessa região

por exocitose a partir de pequenas vesículas que são encontradas principalmente ao redor do

núcleo e no citoplasma apical da célula.

Pode ser dito, a partir dos dados obtidos até o presente, que as enzimas digestivas de

..
insetos são normalmente secretadas por meio de exocitose na região posterior do intestino

médio, enquanto que mecanismos alternativos podem ser observados na região anterior do

intestino médio. Entre esses mecanismos alternativos encontrados na região anterior existiriam:

(i) a secreção microapócrina de vesículas a partir das microvilosidades dos enterócitos, visto em

Erinnyis ello (Santos et ai., 1986) e Spodopterafrugiperda (Jordão et aI., 1999) e (ii) a extrusão

da região apical da célula por meio de uma secreção apócrina, vista em Tenebrio moNtor

ç

(Cristofoletti, et aI., 2001). Com base apenas em dados morfológicos (como por exemplo em

Manduca sexta, Cioffi, 1979) pode ser dito que o mecanismo de secreção microapócrina deva ser

generalizado em Lepidoptera. Secreção apócrina é observada em alguns Orthoptera (Heinrich &

Zebe, 1973) e em muitas outras espécies de Coleoptera além de Tenebrio moNtor (Bayon, 1981;

Silva & Souza, 1981; Baker et ai., 1984).

A secreção apócrina e microapócrina de enzimas digestivas pelas células da região

anterior do intestino médio de insetos, feita através da liberação de vesículas contendo enzimas,

pode ser uma adaptação para aumentar a dispersão do conteúdo da vesícula no lúmen do

intestino médio em uma região que apresenta tecidos envolvidos na absorção de água. O~

movimento de fluídos em direção às células da região anterior do intestino médio poderia

diminuir a difusão uniforme de,um material secretado por exocitose. Como na região posterior

do intestino médio existem células secretoras de fluídos, não haveria problema na dispersão de

enzimas secretadas por exocitose. Baseado em exemplos conhecidos nos tecidos absortivos de
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água do ventrículo~o mecanismo apócrino parece ocorrer em insetos representantes de ordens

surgidas há mais tempo na evolução~ enquanto que insetos de ordens mais recentes usariam um

mecanismo microapócrino.

Entretanto existem exceções a essa regra. Em larvas de dípteros Cyclorrhapha (incluindo

Musca domestica) não ocorre o mecanismo de secreção apócrino/microapócrino na região

anterior da parte posterior do intestino médio~região essa que corresponde ao intestino médio

"
dos outros insetos (Terra et al.~ 1988). As células dos cecos gástricos do intestino médio do

gafanhoto Abracris jlavolineata~ região responsável pela absorção de água nesse animal~secreta

por exocitose grânulos compactos de material de secreção. Esse material é disperso longe das

células que fizeram a secreção (Marana et aI.~ 1997)~ desempenhando assim as mesmas funções

das vesículas secretadas pelas vias apócrina/microapócrina.

1.06 I3-Glicosidases

1.06.1 Nomenclatura das glicosídeo hidrolases

o nome genérico de glicosídeo hidrolases é dado para todas as enzimas capazes de clivar

ligações glicosídicas. Entre essas~toma-se necessário esclarecer a nomenclatura usada para certas

atividades enzimáticas para a melhor compreensão desse trabalho. No geral será usando o termo

genérico glic- (ex.: glicosidase~glicanase~etc...) para enzimas que clivem ligações glicosídicas

sem levar em conta o monossacarídeo do qual a ligação glicosídica é clivada. Se forem feitasp

".

referências a enzimas que atuam sobre substratos contendo um tipo específico de

monossacarídeo; como glicose~ manose~ galactose~ etc~ usaremos os termos glucosidase~

manosidase e galactosidase. As glicosídeo hidrolases se mostram enzimas extremamente

específicas para uma determinada configuração da ligação glicosídica. Enzimas que clivam

ligações na configuração 13não são capazes de clivar ligações na configuração a e vice-versa~

exceto em alguns casos especiais. Desta forma é necessário indicar na nomenclatura sob qual tipo

de ligação glicosídica a enzima é ativa~ exemplo: l3-glicosidase. para glicosidases que clivam

ligações glicosídicas na configuração 13e a-glicosidase~ que clivam ligações na configuração a.

o termo glicanase será usado para enzimas que clivem polissacarídeos. O termo

exoglicanase será usado para enzimas que atuem em polímeros retirando resíduos de

oligossacarídeos ou monossacarídeos. As endoglicanases~por sua vez~ seriam as enzimas que

clivam no meio da cadeia do polissacarídeo~ diminuindo o tamanho dessas. Algumas hidro1ases
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de polímeros possuem nomes especiais relativos ao polímero sobre os quais essas enzimas são

ativas. Por exemplo, uma enzima que cliva no interior da cadeia de celulose, polímero de glicose

131,4 glicose, pode ser denominadas de l3-endoglucanasesou, simplesmente, celulase.

As glicosidase são enzimas que atuam sobre di- ou oligossacarídeos retirando resíduos de

monossacarídeo da extremidade não redutora do substrato. Para enzimas de especificidade pouco

conhecida será usada a nomenclatura de acordo com a capacidade para a clivagem de um

determinado substrato, como: enzimas que clivam celobiose, denominada de celobiase; que

clivam glucocerebrosídeos, glucocerebrosidases. Em casos especiais poderá ser usada a

nomenclatura pela qual a enzima é descrita na literatura, como a lactase-florizina hidrolase de

mamíferos (l3-glicosidase digestiva desses organismos). Freqüentemente uma mesma 13-

glicosidase é capaz de hidrolisar glicosídeos com diferentes monossacarídeos na extremidade não

redutora. Neste caso, o termo l3-glucosidase é usado para se referir as enzimas que removem

mais eficientemente glicose; l3-galactosidase, para as que removem principalmente galactose,

etc...

Outro ponto que necessita de esclarecimento é a nomenclatura usada para denominar os

subsítios do sítio ativo das glicosídeo hidrolases. Essas enzimas são enzimas capazes de clivar di-,

oligo- e polissacarídeos. O aCÚInulode dados estruturais, seja por cristalografia ou por cálculos

de energia de interação entre o substrato e a enzima, tem levado a proposição de que o sítio ativo

das glicosídeo hidrolases seria dividido em subsítios responsáveis pela interação com os

diferentes resíduos de monossacarídeos presentes no carboidrato. A nomenclatura para esses

subsítios foi unificada por Davies et aI. (1997) que propuseram que o ponto de clivagem da

ligação glicosídica seria o ponto de partida para a numeração desses subsítios (Figura 02). Assim,

os subsítios que interagiriam com os monossacarídeos da região não redutora do substrato teriam

uma numeração negativa (-n) decrescente a partir do ponto de clivagem, já os da região redutora

teriam uma numeração positiva (+n) crescente.

As endoglicanases são enzimas que costumam apresentar diversos subsítios para a

interação de monossacarídeos na região não redutora do carboidrato. As glicosidases, por

definição, apresentam apenas 1 subsítio (-1) para a interação com resíduos de monossacarídeos

na ponta não redutora do carboidrato, daí a sua capacidade de liberar apenas monossacarídeos

pela clivagem enzimática do substrato. Esse subsítio poderá ser denominado aqui como subsítio

para a ligação do glicone, uma vez que esse interage apenas com os resíduos de monossacarídeo.

Os subsítios que interagem com os resíduos da extremidade redutora podem variar muito em
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". número nas ~-glicosidases. Esses subsítios podem ser denominados, de uma forma geral, de

subsítio para a ligação do aglicone, pelo fato de que esses subsítios podem interagir com grupos

aril e alquil e vários outros além de interagir com resíduos de monossacarídeos.

(ponta fi redutora) (ponta redutora)

...~...-3 -2 -1 t+1 +2 +3
'.

Figura 02 - Desenho esquemático dos subsítios para a ligação de glicose em glicosídeo
hidrolases, segundo Davies et ai. (1997).

1.06.2 ~-Glicosidases de mamíferos

A ~-glicosidase digestiva de mamíferos é uma proteína ligada a membrana dos enterócitos

intestinais e é chamada muitas vezes de lactase-florizina hidrolase. Muito é conhecido sobre a

~

síntese e processamento dessa enzima. Ela é sintetizada como um precursor de cerca de 220.000

Da que, depois, é clivado em dois polipeptídeos dando origem a enzima madura, que possui um

peso molecular de cerca de 130.000 Da. Essa clivagem ocorre após a passagem da proteína pelo

complexo de Golgi, antes dela ser inserida na membrana plasrnática. A enzima madura e a pró-

Q

enzima apresentam a mesma atividade, indicando que a clivagem não ativa a enzima, como

ocorre com as peptidases. O polipeptídeo não enzirnático aparentemente tem importante papel no

dobramento correto da enzima, funcionando como uma chaperona intramolecular. Essa ~-

glicosidase apresenta dois sítios ativos em uma só cadeia polipeptídica. Um dos sítios hidrolisa

lactose (com baixo Km e alta velocidade), celobiose, oligocelodextrinas e tem atividade muito

baixa sobre celulose. O outro hidrolisa preferencialmente florizina (um aril glicosídeo presente em

plantas), além de outros glicosídeos hidrofóbicos tais como ~-glucosilceramidas e ~-

galactosilceramidas (ver Van Beers et ai., 1995).

Recentemente, um trabalho realizado com lactase-florizina hidrolase de rato põe em

dúvida as especificidades desses dois sítios (Neele et ai., 1995). Os autores utilizam lactose e

NO~Dglu como substrato. É feita mutação sítio dirigida de modo a tomar inativo um ou outro

sítio (substituindo um resíduo de glutamato essencial para catálise por um resíduo de glicina).

Desse modo os autores observam que um sítio cliva 100 % da lactose e 75 % do NOI3Dglu,

enquanto o outro sítio não cliva lactose e hidrolisa cerca de 15 % do NO~Dglu, nas condições de
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- ensaio utilizadas. Os autores põem em dúvida trabalhos anteriores e postulam que um dos sítios

seria o responsável pela maior parte da hidrólise de todos os substratos.

Contudo temos que analisar esse dado com certo cuidado uma vez que só podemos dizer

que um sítio ativo hidrolisa em maior ou menor quantidade um substrato se compararmos os

valores de kcat/Kmpara os dois sítios. Caso isso não seja feito, só sabemos o que ocorre naquelas

condições especificadas de ensaio, pois a maior ou menor hidrólise vai depender dos valores de

Kme da concentração de substrato utilizada. Como o trabalho em questão não utiliza esse valor,

não é possível afirmar qual sítio cliva melhor o substrato. Além disso, seus resultados não devemli

ser válidos para todas as enzimas desse tipo encontradas em mamíferos, uma vez que Skovbjerg

et aI. (1981), utilizando a enzima humana, mostraram que Tris inibe competitivamente a hidrólise

de lactose com um Kj de 12 mM, enquanto que a inibição da hidrólise de florizina é quase

imperceptível, embora o Kmpara lactose seja muito maior (21 mM) que o Kmpara florizina (0,44

mM). Uma vez que o Kj é a constante de dissociação do complexo enzima/inibidor, se a florizina

fosse majoritariamente hidrolisada pelo mesmo sítio que a lactose, uma inibição de sua hidrólise

por Tris deveria ter sido detectada. Além disso, nesse mesmo trabalho, quando a enzima é

ensaiada com uma mistura de lactose mais florizina, não se verifica inibição da formação de

floretina (liberada pela clivagem da florizina), embora a hidrólise de lactose seja diminuída.

Freund et aI. (1991) verificaram que a florizina hidrolase de rato é capaz de hidrolisar

larninaribiose e gentobiose, que são dissacarídeos derivados de ~-glucanas de plantas, entre elas

larninarina, o principal polissacarídeo de reserva de algas e importante constituinte da parede

celular de fungos. Freund et aI. (1991) propuseram que filogeneticamente a lactase-florizina

hidrolase de mamíferos estaria relacionada à ~-glucanase de invertebrados, sugerindo que o gene

ancestral dessa codificaria uma enzima envolvida na hidrólise de paredes celulares de fungos e

plantas.

Uma outra ~-glicosidase de mamíferos é encontrada no citoplasma de células de vários

tecidos (inclusive intestino), mas localiza-se principalmente em figado e rim (Trumbo et aI.,

!o

1990; Pócsi & Kiss, 1989; Gopalan et aI., 1992). Essa enzima apresenta uma ampla

especificidade podendo utilizar ~-D-glucosídeos, ~-D-xilosídeos, ~-D-galactosídeos e ~-L-

arabinosídeos como substrato (La Marco & Glew, 1986), mas não hidrolisa glicosilcerarnidas

(ver Van Weely et a/., 1993). Essa enzima é ativada por álcoois primários e verificou-se que há

dois sítios para a ligação dessas substâncias: Um com alta afinidade, e um com baixa afinidade,

que provavelmente faz parte de um domínio hidrofóbico do sítio ativo (Gopalan et aI., 1989). A
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função fisiológica dessa enzima ainda não foi esc1arecida.Gopalan et aI. (1992) mostraram que a

enzima de figado pode clivar glicosídeos fenólicos e cianogênicos presentes em vegetais e

sugeriram que essa enzima pode ser envolvida em desintoxicação.

Outra p-glicosidase presente nesses organismos é a glucocerebrosidase ligada a

membrana de lisossomos presente em todos os tecidos. Além de glucocerebrosídeos, ela cliva o

glicolipídeo 2,3-ditetradecil P-D-glucosil D-glicerol. Embora essa enzima aparentemente só clive

substratos muito hidrofóbicos, demonstrou-se que o sítio ativo da p-glicosidase citossólica possui

um subsítio muito mais hidrofóbico que o presente na glicocerebrosidase lisossôrnica (Gopalan et
"

aI., 1989).

Mais recentemente uma segunda glicocerebrosidase não lisossônica foi encontrada. Ela

está firmemente ligada a membranas de um compartimento com densidade bem menor que os

lisossomos. Suas propriedades diferem daquelas da enzima lisossôrnica e nem sua localização

celular nem sua função são claras (Van Weely et ai., 1993).

1.06.3 p-Glicosidases de insetos

Características gerais já podem ser delineadas para as p-glicosidases digestivas

encontradas em insetos (ver Terra & Ferreira, 1994). No geral elas apresentam um peso

molecular que varia de 27.000 a 170.000 Da; os pIs já determinados mostram que essas enzimas

apresentam características de ácidas a neutras com esse parâmetro variando de 3,6 a 7,2 e o pH

ótimo está na faixa de 4,5 a 6,2. Entretanto, em Lepidoptera essas enzimas apresentam um pH

" ótimo mais alto do que o encontrado em outros insetos variando de 6 a 7.

Embora poucos trabalhos tenham sido realizados caracterizando as p-glicosidases de

insetos, Terra & Ferreira (1994) observaram que essas enzimas podem ser divididas em três

grupos, baseando-se em suas especificidades pelo substrato. O primeiro inclui as enzimas com

atividade de glicosil p-glicosidase, ativas sobre di- e oligossacarídeos, e com atividade sobre aril

p-glicosídeos, que são monossacarídeos ligados a um resíduo hidrofóbico que não é um

"
carboidrato (classe 1). Essas enzimas clivariam com eficiência, por exemplo, cdobiose,

NPpDglu, NPpDgal, lactose, etc. O segundo grupo inclui enzimas somente com atividade de

glicosil p-glicosidase (classe 2). Finalmente, temos as enzimas com atividade somente sobre aril

(ou alquil) p-glicosídeos (classe 3).

Enzimas da classe 1 das p-glicosidases de insetos foram descritas para Erinnyis ello

(Santos & Terra, 1985) e Rhynchosciara americana (Ferreira & Terra, 1983). Essa classe de
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enzimas combina as atividades de uma enzima da classe 2 e da 3. Por isso é interessante verificar

se esses substratos são todos clivados em um mesmo sítio ativo ou se a enzima apresentaria um

sítio ativo com atividade da classe 2 e o outro com atividade da classe 3. Para Erinnyis ello

(Santos & Terra, 1985) tem sido mostrada a presença de uma única ~-glicosidase que apresenta

apenas um sítio ativo capaz de clivar diferentes substratos, desde glicosil ~-glicosídeos a aril ~-

glicosídeos.

~-glicosidases da classe 2 foram descritas em Abracris flavolineata (Marana et ai., 1995),
:J

Locusta migratoria (Morgan, 1975) e Sitophilus oryzae (Baker & Woo, 1992). As enzimas das

classes 1 e 2, embora apresentem uma especificidade diferente, podem ser classificadas como ~-

glicosidases típicas (EC 3.2.1.21). Essas seriam as enzimas importantes na digestão final de

produtos gerados da degradação de celulose e hemiceluloses, na clivagem de cadeias de

carboidratos de glicoproteínas e na digestão de dissacarídeos.

As enzimas da classe 3 já foram descritas em Abracris flavolineata (Marana et ai., 1995),

Locusta migratoria (Morgan, 1975), Sitophilus oryzae (Baker & Woo, 1992) e Diathraea

saccharalis (Ferreira et aI., 1998) entre outros. Uma vez que essas enzimas preferencialmente

hidrolisam monossacarídeos ligados a um aglicone hidrofóbico, tem sido proposto que o seu

substrato natural seriam glicolipídeos tais quais as glicosilceramidas (Terra & Ferreira, 1994).

Assim, é possível que ~-glicosidases de insetos pertencentes à classe 3 seriam glicosilceramidases

(EC 3.2.1.62).

-.

Outro importante grupo de ~-glicosidases encontrado em insetos é o das ~-

galactosidases.A atividadede ~-galactosidasepode estar inteiramenteassociadacom a atividade

de ~-glucosidase, como é o caso de Erinnyis ello (Santos & Terra, 1985), mas pode também ser

distinta, em uma enzima clivando apenas ~-galactosídeos. Enzimas com atividade apenas sobre -

~-galactosídeos são encontradas em adultos de Locusta migratoria (Morgan et ai. 1975), adultos

de Abracris flavolineata (Marana, Terra & Ferreira, dados não publicados) e larvas de Tenebrio

molitor (Ferreira et ai., 1998). A enzima de Locusta migratoria apresenta pH ótimo de 5,5 e Mr

de 65.000, enquanto a de Abracris flavolineata apresenta pH ótimo de 4,5 e Mr de 72.000.
~

Essas enzimas hidrolisam bem NP~Dgal e são praticamente inativas sobre lactose e ~-

glucosídeos. Assim, o substrato natural dessas aril ~-galactosidases são provavelmente

galactolipídeos tais como 2,3 diacil 1 ~-D-galactopiranosil D-glicerol (monogalactosil

diglicerídeo) ou 2,3 diacil 1 (a-D-galactopiranosil (1,6)-~-D-galactopiranosil)-D-glicerol

(digalactosil diglicerídeo). Esses lipídeos são os majoritários dos tecidos fotossintéticos
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"- (Harwood, 1980). Eles são rapidamente hidrolisados no lúmen do intestino médio de vários

insetos e a galactose e o ácido gráxo resultante são absorvidos e utilizados (ver Turunen, 1992).

Digalactosil diglicerídeos podem ser convertidos em monogalactosil diglicerídeo pela ação de a-

galactosidases (Grossmann & Terra, 2001)

Todas as ~-glicosidases de insetos comentadas até agora são encontradas na forma

solúvel dentro do lúmen do intestino do inseto. Somente em Rhynchosciara americana (Ferreira

:I

& Terra, 1983) foi descrita uma ~-glicosidase da classe 1 ligada à membrana microvilar dos

enterócitos, o que é comum para enzimas de digestão final nesses insetos. A localização de

enzimas de digestão final junto à membrana microvilar do intestino médio é uma tendencia

evolutiva encontrada nas ordens de insetos surgidas mais recentemente durante a evolução e é

importante para gerar uma compartimentalização da digestão do alimento (Terra, 1990). Todas

as ~-glicosidases comentadas até o momento tiveram alguns parâmetros físicos determinados

(tais como peso molecular e pI) e alguma caracterização cinética, normalmente determinando a

especificidade para alguns substratos. Em Spodoptera frugiperda essa caracterização foi mais

profunda, onde foi feita uma tentativa de descrever o papel de vários aminoácidos na ligação do

substrato e na catálise enzimática. Essa também foi a primeira ~-glicosidase de insetos a ser

clonada (Marana et aI., 2001).

O número de ~-glicosidases no tubo digestivo de insetos pode variar. Alguns insetos

possuem apenas uma ~-glicosidase capaz de clivar vários substratos, enquanto outros possuem

várias dessas enzimas com especificidade diferente para os diversos substratos. Quando várias

enzimas estão presentes, suas especificidades são diferentes e, quando somente uma enzima está

presente, ela possui especificidade ampla cobrindo as especificidades de todas aquelas enzimas

presentes nos insetos que possuem duas a quatro dessas proteínas (Ferreira et aI., 1998). O fato

dos insetos possuírem várias ~-glicosidases pode ser uma adaptação do inseto ancestral de

diferentes taxa a dietas contendo glicosídeos de planta, onde a separação da atividade sobre

glicosídeo e aril ~-glicosídeos seria importante para uma regu1ação diferencial da expressão das'"

~

enzimas responsáveis por essas atividades (Terra & Ferreira, 1994). Desse modo, o organismo

poderia diminuir a clivagem de glicosídeos tóxicos sem afetar a digestão de sacarídeos derivados

das hemiceluloses, como será mostrado a seguir.
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1.07 Importância das (3-glicosidase"-

1.07.1 As glicosidases, os glicosídeos tóxicos e a interação inseto-planta

Plantas e insetos têm coexistido por pelo menos 100 milhões de anos, o que levou a

evolução de uma variedade de interações deletérias e benéficas entre eles (ver revisão em, Stotz

et aI., 1999). A polinização é um exemplo de interação onde tanto a planta quanto os insetos são

:1

beneficiados. Plantas carnívoras aprisionam insetos em órgãos especiais com o intuito de obter

uma fonte extra de nitrogênio e fósforo em ambientes pobres em nutrientes. Mais

freqüentemente, entretanto, ocorre a predação de plantas por insetos.

Todas as plantas possuem um certo grau de resistência à predação por insetos. Logo

somente um número limitado de herbívoros é capaz de se alimentar de uma determinada espécie

de planta. Essa resistência é baseada em vários mecanismos de defesa, incluindo uma ampla gama

de metabólitos nocivos produzidos pela planta.

Durante a evolução as plantas necessitaram desenvolver defesas fisicas e químicas contra

o ataque de herbívoros, tornando-se, em boa parte delas, não palatáveis para a maioria dos

animais (Whittaker & Feeny, 1971). Podemos ver diversos exemplos, tais como espécies de

plantas que produzem protoanemina, uma substância irritante que pode produzir convulsões

fatais no gado; outras produzem esteróides cardíacos, que levam vertebrados que ingerem essas

plantas a desenvolver ataques convulsivos do coração. Podem produzir também o tanino, uma

substância que se liga a proteínas formando complexos indigeríveis que contribuem na inibição

do crescimento de vertebrados e larvas de Lepidoptera. A produção de tanino protege as plantas

também de ataques de fungos. Várias espécies de plantas (a maioria gimnospermas) são

conhecidas por conter grandes quantidades de hormônios reguladores de crescimento de insetos,

ou análogos com alta atividade, que atuam alterando o período de desenvolvimento de forma a

acelerar fatalmente a metamorfose desses animais. Os hormônios juvenis também são

~
encontrados em algumas plantas e atuam atrasando o desenvolvimento do inseto de forma a

prevenir o aparecimento de formas adultas. Existem plantas que produzem hipericina, uma
~

substância responsável por uma intensa fotossensibilidade que leva a insetos que se alimentaram

dela a desenvolver uma cegueira que acaba levando à morte. Além disso, elas podem produzir

alcalóides, glicosídeos cianogênicos, fenólicos e triterpenoides, aminoácidos não protéicos, e

outros compostos (para referência ver Yu, 1989).

Os glicosídeos de ocorrência natural em plantas são compostos que apresentam ligações

J3-0-glicosídicas. Devido à sua abundância em plantas eles se tomam muito importantes como
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". fonte alimentar para os herbívoros. Desta forma, entre os diversos tipos de defesas citadas acima

os glicosídeos tóxicos parecem desempenhar um importante papel na resistência de plantas a

insetos. Yu (1989) mostrou que a presença de tomatina e rotina parece conferir a resistência do

tomate a He/iothis zea. O mesmo se observa para maizina, um glicosídeo flavanóide, que confere

a resistência do milho à Heliothis zea. Outro exemplo é a sinigrina, um glucosinolato, que atua

como barreira para o crescimento de Papilio polysenes em plantas de mostarda. Insetos da

ordem Lymantriidae quando alimentados com folhas de Populus tremuloides, que apresenta

:> grandes quantidades de salicina, salicortina, tremuloidina e tremulacina (glicosídeos fenólicos),

apresentaram uma alteração no crescimento ocorrendo um prolongamento do primeiro instar e

um reduzido crescimento durante o quarto instar (Lindroth & Hemming, 1990).

A ação dos glicosídeos tóxicos parece realmente ser devido à liberação do aglicone

durante a clivagem enzimática pelas ~-glicosidases. Isso pode ser dito devido ao fato geral de

que todos os aglicones resultantes da hidrólise dos glicosídeos tóxicos são mais tóxicos do que

os últimos, com exceção da tomatina, um glicosídeo alcalóide (Yu, 1989). A digestão de

glicosídeos pelas ~-glicosidases dos insetos representa um passo chave da interação inseto-

planta. O estudo dessas enzimas em insetos permitiria entender os mecanismos de toxidez

desenvolvidos pelas plantas e os de resistência desenvolvidos pelos insetos, e como esses

surgiram durante a evolução.

Ferreira et ai. (1997) propuseram que insetos podem desenvolver tolerância a glicosídeos

cianogênicos através da diminuição da atividade aril ~-glicosidase e sugerem que esse controle de

atividade enzimática pode ser possível se essa atividade e a atividade de enzimas responsáveis

pela hidrólise de oligossacarídeos ocorrerem em enzimas separadas. Desta forma, um decréscimo

na atividade de aril ~-glicosidases (responsável por liberar o aglicone tóxico) pode não significar

necessariamente o decréscimo na atividade de ~-glicosidases responsáveis pela digestão final de

hemicelulose, glicoproteínas e celulose. Nesse trabalho foi mostrado que Diathraea sacchara/is

apresenta três ~-glicosidases em seu tubo digestivo e que, quando submetida a dietas ricas em

glicosídeos cianogênicos, ocorre uma alteração do nível de atividade entre essas três enzimas.

Isso permite uma diminuição na produção do aglicone tóxico, sem que afete extremamente a

digestão de di- e oligossacarídeos. Resultados semelhantes foram obtidos por Lindroth (1988a),

que observou que Papilio glaucus canadensis apresenta uma diminuição na atividade de suas ~-

glicosidases quando expostos a glicosídeos fenólicos, enquanto P. glaucus glaucus não apresenta

essa modificação. Isso pode estar relacionada a resistência do primeiro e a susceptibilidade do

o"
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segundo a glicosídeos fenólicos. Yu (1989) citou que Synanthedon pictipes tem a habilidade de

metabolizar prunasina e seu metabólito tóxico, HCN, através de ~-glicosidases e ~-cianoalanina

sintase, permitindo que se alimentem de Prunus persica. Nesse caso é possível até se observar

que as ~-glicosidases são estimuladas pela presença de um glicosídeo cianogênico como a

amigdalina.

Desta forma podemos imaginar que o estudo de ~-glicosidases em insetos fitófagos é

~

importante não só para entender o papel dessas enzimas na digestão do alimento pelo inseto, mas

também no desenvolvimento de novas estratégias para o controle de pragas. Sabendo a

especificidade das ~-glicosidases, quais os mecanismos envolvidos em sua regulação e as

conseqüências da hidrólise de glicosídeos tóxicos em insetos fitófagos, poderemos desenvolver

variedades de plantas com um maior sistema defensivo, seja selecionando as variedades de

plantas que possuem altos níveis de fatores de resistência (glicosídeos que são facilmente

degradados ou rapidamente ativados) ou utilizando técnicas de engenharia genética para

transferir seletivamente genes de toxinas de uma planta para outra de forma a torná-Ia mais

resistente a ataque de insetos.

1.07.2 Uso de ~-glicosidases na síntese de glicosÍdeos

Um grande número de carboidratos desempenha papel importante nos mais fundamentais

processos dos organismos vivos (Varic, 1993). A elucidação da função desses carboidratos de

interesse, na maioria das vezes, depende da resolução de suas estruturas. Embora esses

carboidratos sejam formados por um número limitado de monossacarídeos, o grande número

possível de ligações diferentes entre seus monômeros representa uma dificuldade importante no

que diz respeito a sua síntese por métodos convencionais (Dan et aI. 1995).

Embora tenha havido um grande desenvolvimento de novos e eficientes métodos para a

síntese química de estruturas glicosídicas, ainda é muito custosa a síntese de oligossacarídeos

complexos. Isso se deve ao fato de que, ainda é necessário empregar um grande número de

passos de proteção, desproteção e acoplamento para se gerar uma ligação glicosídica entre os

dois sacarídeos (ver Vic et aI., 1996).

Recentemente esse problema tem sido suplantado pela aplicação de enzimas para a síntese

de carboidratos (ver Scigelova et aI., 1999). A formação de uma ligação glicosídica por catálise

enzimática ocorre em um único passo, evitando as diversas seqüências de proteção e

desproteção, sendo também obtido um controle completo da configuração do novo centro
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anomérico gerado. Outro fator interessanteestá na diminuiçãobrusca do tempo e do esforço

requeridospara a síntesede um oligossacarídeo.Glicosidasespodem ser usadas de duas formas

diferentesna síntese de glicosídeos,sendo elas: síntese por transglicosilaçãoou por hidrólise

reversa.

No processo que usa a transglicosilação como apresentado por Yoon & Ajisaka (1996)

para a síntese de glicosídeos, é usado um glicosídeo doador do grupo glicosil que tem aglicones

fi

que são grupos deixantes muito bons (ex. NP~Dglu) juntamente com um nucleófilo (ex. álcoois)

para o qual o grupo glicosil, que está ligado covalentemente a enzima, será transferido. Esse

nucleófilo passará a ser o aglicone do glicosídeo sintetizado por transglicosilação. Segundo Vic

et aI. (1996) o sucesso dessa técnica vai depender da taxa de hidrólise do glicosídeo, produto da

transglicosilação, ser menor que a hidrólise do glicosídeo utilizado como doador do grupo

glicosil. Esse método tem sido mais freqüentemente descrito em literatura e tem sido aplicado

com sucesso na síntese de numerosos glicosídeos (Vic et a/. 1996).

Vic et aI. (1996) descreveram que existem duas possibilidades para a síntese de

glicosídeos através de transglicosilação. Pode ser usada uma glicosídeo transferase ou uma

glicosidase como biocatalisadores para a transglicosilação. A primeira oferece uma transferência

para regiões seletivas da molécula sendo também obtidas grandes recuperações na glicosilação.

Entretanto, essas enzimas são também altamente seletivas com respeito aos sacarídeos aceptores

sendo raramente ativas sobre os substratos modificados ou exógenos. Essas enzimas também

apresentam uma ocorrência menos abrangente na natureza quando comparadas com as

.' glicosidases.

As glicosidases, por sua vez, acomodam substratos mais simples e facilmente utilizáveis

(Scigelova et aI., 1999). Entretanto, na presença da água como nucleófilo competidor, a

recuperação da transglicosilação é menos expressiva. Por outro lado as glicosidases são bem

~

robustas e podem ser manuseadas facilmente em um laboratório de química orgânica. Sua

ocorrência em tecidos animais e de plantas é abrangente e elas são abundantemente produzidas

por um grande número de microorganismos (Scigelova et aI., 1999).

Tem sido mostrado (Yoon & Ajisaka, 1996) que para uma glicosidase, a formação de um

determinado tipo de ligação por transglicosilação está relacionada à sua a especificidade para a

clivagem sendo esperado que quanto mais eficiente é a hidrólise de uma ligação glicosídica de um

dissacarídeo por uma glicosidase, mais eficientemente essa ligação é formada por

transglicosilação. Entretanto isso não é uma regra uma vez que a estrutura do aceptor usado na

transglicosilação pode alterar a especificidade para a formação da ligação glicosídica. Temos
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n- então que as interações estéricas entre o aceptor e a glicosidase podem ser um fator relevante

que afetam a especificidade para a formação da ligação glicosídica. Assim fica claro que o

conhecimento profundo da especificidade de uma ~-glicosidase é fundamental para sua aplicação

em práticas de síntese enzimática de carboidratos.

Apesar da facilidade do manuseio das glicosidases, tem sido observado que, para

preparação de oligossacarídeos complexos, as glicosídeo transferases são fteqüentemente

preferidas às glicosidases. Isso nem tanto pela alta recuperação da glicosilação, mas sim por sua
lj seletividade restrita pela região da formação da ligação glicosídica. Atualmente têm sido

realizados estudos com o intuito de mostrar que glicosidases, que apresentam as qualidades de

serem facilmente obtidas e de terem uma grande resistência, também podem apresentar

especificidade para uma reação de transglicosilação.

Scigelova et a/. (1999) caracterizaram a atividade de transglicosilação para diversas

glicosidases de diferentes origens. Para obter taxas de transglicosilação razoáveis, foi usado o

substrato sintético NP~Dglu (substrato que apresenta um bom grupo deixante) e uma

concentração cinco vezes maior do glicosídeo aceptor (lactose, lactosamina, entre outros). Os

aceptores usados não eram substratos para a enzima a ser testada. Os glicosídeos obtidos por

transglicosilação deixam claro que essas enzimas, em alguns casos, são capazes de uma

transferência específica para uma região da molécula aceptora. No futuro, uma caracterização

mais profunda dessas enzimas permitirá a obtenção de enzimas específicas para a formação de

um grande número de estruturas oligossacarídicas. Uma vez que essas são ferramentas baratas,

será possível obter grandes quantidades de oligossacarídeos complexos que poderão suprir a

demanda para pesquisas avançadas em biologia e medicina.

O trabalho realizado por Yoon & Ajisaka (1996) também mostra que ~-galactosidases de

diferentes origens podem promover transglicosilação gerando ligações glicosídicas específicas.

Contudo, parte dessas enzimas não apresenta essa especificidade, gerando mais de um tipo de

ligação glicosídica para um dado aceptor usado na transglicosilação. Foi mostrado também que a

especificidade para a formação de um tipo de ligação por uma dada enzima não deve ser alterada

devido a presença de solventes orgânicos no meio de reação. Outro dado interessante observado

nesse trabalho é que a formação de uma ligação ~ 1-6entre dois monossacarídeos é obtida com

mais facilidade do que outras ligações durante a síntese biocatalisada por diversas ~-
galactosidases. Isso pode ser explicado pelo fato da hidroxila presente no carbono seis das

moléculas aceptoras (ex. glicose, galactose e seus derivados) apresentar alta reatividade sendo
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". uma boa aceptora para a ligação glicosídica. As recuperações da síntese de glicosídeos por

transglicosilação mostradas nesse trabalho chegaram a 40 %.

O procedimento de hidrólise reversa é baseado no deslocamento do equih'brio da reação

catalisada por uma glicosidase do sentido da hidrólise (que normalmente é favorecida em meio

aquoso) para o da síntese da ligação glicosídica. Considerações termodinâmicas indicam que isso

pode ser alcançado pelo aumento da concentração dos produtos da hidrólise da ligação

I,!

glicosídica (hexose e nucleófilo) e diminuição da quantidade de água disponível no meio

(diminuição da atividade da água). Os resultados (Vic et aI., 1996) têm mostrado que para ~-

glicosidases a quantidade de água que deve estar presente no meio para a reversão da hidrólise de

um glicosídeo deve estar entre 8 a 20 %. Apesar dessa técnica estar sendo pouco usada, Vic et

aI. (1996) acreditam que esse procedimento pode fornecer uma síntese eficiente de glicosídeos

mostrando-se muito simples e de baixo custo, o que o toma muito atrativo para uma síntese em

escala industrial.

Vic et aI. (1997) mostraram que a ~-glicosidase extraída de amêndoa pode ser utilizada

em uma alta concentração de solventes orgânicos (80 a 90 % v/v) para a promover a síntese de

glicosídeos através de hidrólise reversa sem que haja uma perda significativa da atividade

enzimática. A quantidade de glicosídeos recuperada por essa síntese alcançou valores de 20 %.

Foi mostrado também (Vic & Crout, 1995) que a recuperação pode ser aumentada se álcool for

usado como solvente para o meio de reação. Nesse estudo foram obtidas recuperações para a

síntese de alquil e benzil ~-D-glicopiranosídeo de 62 a 42 %, respectivamente. Um estudo

estendido para diversas ~-glicosidases de diversas origens utilizando uma grande variedade de

nucleófilos para a formação da ligação glicosídica (Vic et aI., 1996) tem mostrado a utilidade

desse procedimento para a síntese de diversos glicosídeos em uma escala preparativa. Os

glicosídeos obtidos por esse estudo se mostraram muito úteis, seja para serem utilizados em

técnicas de síntese de carboidratos, seja para a produção de ligantes de significados fisiológicos

importantes.

1.08 Classificação das glicosídeo hidrolases de acordo com sua seqüência primária

Glicosídeo hidrolase é nome genérico dado para todas as enzimas capazes de clivar

ligações glicosídicas. Esse grupo engloba grupos de enzimas como arnilases, celulases, xilanases,

a-glicosidases, ~-glicosidases, entre outras. Na atual classificação da nomenclatura da

"lnternational Union of Biochemistry" (IUB) as glicosídeo hidrolases são classificadas com a
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". seguinte numeração: 3.2.1.x; onde os primeiros três dígitos indicam que essas são enzimas que

hidrolisam ligações O-glicosídicas enquanto o último indica o substrato clivado pela enzima e,

algumas vezes, refletem o mecanismo molecular da catálise.

Essa classificação vem se mostrado muito útil pois evita a ambigüidade e a proliferação

de nomes triviais, provendo uma classificação única. Contudo, ela não leva em conta os eventos

evolucionários e os aspectos estruturais das enzimas estudadas. Eventos evolucionários como a

~)

divergência evolutiva, que pode levar enzimas à mudanças de especificidade e, algumas vezes, até

mesmo mudanças no tipo de reação, ou a convergência evolutiva, que pode forçar diferentes

proteínas a catalisar uma reação sobre o mesmo substrato. Como um exemplo de evolução

divergente é o caso das mirosinases (tioglucosidases) que são classificadas como EC 3.2.3.1,

porém apresentam a seqüência de aminoácidos, estrutura terciária e mecanismo de catálise muito

semelhante ao das O-glucosidases, enzimas essas classificadas como EC 3.2.1.21 (Henrissat &

Davies, 1997).

Atualmente urna nova classificação para as glicosídeo hidrolases foi proposta baseada na

similaridade da seqüência de aminoácidos (Henrissat, 1991). A idéia foi a de fazer uma

classificação, baseada no número crescente de seqüências disponíveis em bancos de dados, que

refletisse as correlações estruturais e evolutivas dessas enzimas de uma forma mais confiável e

eficiente do que a oferecida pela classificação através da especificidade enzimática. Isso ajudaria

a revelar as relações evolucionárias entre essas enzimas, e proveria uma ferramenta convencional

para inferir informações mecanísticas. Análises realizadas da comparação da similaridade entre

seqüências de diversas glicosídeo hidrolases (ver Henrissat, 1991) permitiu que as enzimas

fossem agrupadas em famílias.

o resultado obtido por esse tipo de classificação mostrou que as famílias obtidas por

similaridade de seqüência podem agrupar enzimas de diversos números de E.C. e enzimas com

especificidades para o mesmo substrato podem pertencer a famílias não correlatas, por

apresentarem seqüência primária diferente. Em urna continuação de seu trabalho, Henrissat &

Bairoch (1993) partiram do pressuposto de que existe uma correlação entre similaridade da

seqüência de aminoácidos e similaridade da estrutura tridimensional das proteínas (Chothia &

Lesk, 1986). Desse modo, sugeriram que enzimas de urna mesma família devem apresentar

estruturas terciárias e mecanismo de catálise semelhante. Nesse ponto, foram propostas um total

de 45 famílias de glicosídeo hidrolases com base em 181 seqüências proteicas disponíveis naquele

momento.



26

". o fato de que o dobramento de proteínas é melhor conservado que suas seqüências

sugere que famílias apresentando diferença considerável na seqüência primária podem ter

dobramentos similares constituindo assim grupos maiores. Remissat & Romeu (1995) agruparam

essas famílias com estruturas semelhantes em grupos maiores que foram denominados de clãs.

Sugeriram também que outras relações formando outras famílias poderiam ser confirmadas à

medida que novas seqüências fossem determinadas. Essas relações poderiam ser mostradas

c
também a partir do momento que a sensibilidade dos métodos de comparação de seqüência

aumentarem mostrando similaridades que até o momento não eram evidentes. E, finalmente,

quando as determinações estruturais demonstrarem a semelhança do dobramento tridimensional

entre membros de famílias diferentes.

Com o crescente número de glicosídeo hidrolases que tem tido sua seqüência de

aminoácidos determinada, tem sido possível um constante aperfeiçoamento da classificação

dessas enzimas. A última versão da classificação (Coutinho & Remissat, 2000) já conta com 83

famílias, sendo que algumas dessas estão relacionadas entre si formando 10 clãs (A até 1). O clã

A é formado pelas famílias 1,2,5, 10, 17,26,30,35,39,42,51 e 53, enquanto que todos os

demais clãs são formados por apenas duas diferentes famílias. Algumas dessas famílias foram

recentemente agrupadas nos clãs usando apenas métodos mais eficientes de procura de

similaridade entre famílias distintas.

Os resultados do agrupamento das glicosídeo hidrolases pela classificação de acordo com

a seqüência primária sugerem que talvez a classificação proposta pela IUB tenha que ser

repensada de forma a indicar essa outra propriedade. A sugestão dada por Remissat (1991) seria

a de acrescentar mais um número ao E.C., que passaria a ser: 3.2.1.x.y; onde o x teria o atual

significado e o y seria a representação da família baseada na similaridade de seqüência.

A existência de um grande número de famílias polifuncionais indica que a aquisição de

novas especificidades para glicosídeo hidrolases é um evento evolucionário comum. Isso

provavelmente se deve ao fato de que os novos substratos surgidos na evolução apresentavam

uma semelhança estereoquímica grande com os substratos usuais para essas enzimas. Dessa

forma, seriam necessárias apenas pequenas mudanças estruturais em uma enzima para que essa

tenha a sua especificidade alterada de forma a se adaptar ao novo substrato. É possível imaginar

que o surgimento de novas enzimas pode estar intimamente relacionado ao surgimento de novos

carboidratos durante a evolução. Pode ser proposto um mecanismo evolutivo onde basicamente

existam duas pressões evolucionárias sobre uma enzima: a primeira seria a otimização da

eficiência catalítica para o substrato original e a segunda seria a divergência para adquirir uma
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, . nova especificidade e assim abranger o metabolismo dos novos carboidratos que surgIram

durante a evolução. A duplicação gênica, fteqüentemente observada entre glicosídeo hidrolases,

pode colaborar com tais eventos. Uma cópia poderia continuar clivando o substrato original e a

outra poderia se adaptar ao novo substrato, esteroquimicamente similar (Henrissat, 1991). Assim

sendo, devido a sua ocorrência nos três maiores reinos, as glicosídeo hidrolases podem servir

como marcadores úteis, não somente para estudo de evolução e de especificidade enzimática,

mas também para o estudo de urna evolução do metabolismo de carboidratos.

A análise detalliada da composição de estruturas primárias de diversas proteínas permite
11

comparar resíduos de aminoácidos conservados entre elas. Essa conservação de resíduos de

aminoácidos está intimamente relacionada com a conservação de estrutura e, desta forma, de

mecanismo de ação. Todas as glicosídeo hidrolases agem por um mecanismo geral de catálise

ácidolbásica no qual dois resíduos de aminoácidos participam em urna reação ou de substituição

simples, que resulta na inversão da configuração do carbono anomérico ou de urna substituição

dupla, que não inverte a configuração do carbono anomérico (ver Henrissat, 1991). Assim,

podemos deduzir que a composição de aminoácidos da região do sítio ativo das glicosídeo

hidrolases deve apresentar urna alta similaridade, e essa é ainda mais acentuada dentro de urna

mesma família. Isso permite que sejamos capazes de inferir os potenciais resíduos catalíticos para

urna enzima que apresenta regiões de alta similaridade com outras enzimas da mesma família que

já tiveram os seus resíduos catalíticos determinados (ver Henrissat, 1991). O exemplo está na

família de celulases (família 5), onde a análise dos resíduos de aminoácidos invariantes permite a

predição direta do resíduo catalítico. Esse tipo de análise pode se tomar o passo inicial para

experimentos de mutações sítio dirigidas, que, por sua vez, dão urna inferência direta de quais

são os resíduos catalíticos para enzimas onde esses ainda são desconhecidos.

1.09 Mecanismo de catálise das glicosídeo hidrolases

White & Rose (1997) fizeram um belo traballio revendo o mecanismo geral de catálise

para as J3-glicosidasesque liberam os produtos da clivagem com a retenção da configuração do

centro anomérico. Evidências sugerem que o mecanismo catalítico para essas enzimas envolve

um intermediário covalente glicosil-enzima e um intermediário semelliante a um oxicarbônium.

O intermediário glicosil-enzima seria formado e, em seguida, liberado via um estado de

transição semelliante a um oxicarbônium. O nucleófilo catalítico seria um carboxilato de urna

cadeia lateral de aminoácido, exceto por uma única exceção onde esse é uma histidina.

Tipicamente um segundo carboxilato da cadeia lateral de outro aminoácido provê a assistência
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"- catalítica ácido/base, iniciahnente doando o próton ao oxigênio da ligação glicosídica e, em

seguida, retirando o próton da molécula de água que entra no sítio ativo após a saída do aglicone.

Essa molécula de água reage com o estado de transição para formar o produto. O sítio de ligação

que acomoda o resíduo de monossacarídeo que fica a esquerda do ponto de clivagem é

denominado subsítio -1 e o que fica a direita de +1 (Davies et aI., 1997). Nas enzimas que retém

a configuração do carbono anomérico a cadeia lateral do nucleófilo e a do doador de prótons

catalíticos são separadas por aproximadamente 5,5 A e, nas que invertem a configuração, a

distância entre os resíduos catalíticos é de aproximadamente 9,5 A (ver Davies & Remissat,"

1995). A Figura 03 ilustra as diferenças básicas de mecanismo de catálise entre essas enzimas.
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Figura 03 - Diferentes mecanismos para a hidrólise da ligação glicosídica por
glicosidases. (a) glicosidases que retêm a configuração do carbono anomérico. (b)
glicosidases que invertem a configuração do carbono anomérico, Copiado de
Remissat & Davis (1995)

Resultados recentes de cristalografia de raio X e outras técnicas tem permitido avanços

na compreensão dos eventos durante a catálise em ~-glicosídeo hidrolases que retém a

configuração do carbono anomérico. Esses resultados têm sugerido que, durante a catálise, o

sacarídeo ligado ao subsítio -1 adota a conformação de "barco torcido", em seguida se

deformando para uma estrutura de "sofá" em um estado de transição semelhante a um

oxicarbônion e, finalmente, passa para uma conformação de "cadeira" no intermediário

glicosil/enzima. Os passos finais do mecanismo envolveriam a reversão dessa série de
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~ experimentaisdisponíveisnão podem nem suportar nem excluir a possibilidadeda ocorrência

dessa conformação.Já foi descritauma formanão usual de "barco" para o ácido siálicoquando

esse está ligado a neuraminidase do vírus da influenza (ver White & Rose, 1997). Análises

cristalográficas da endocelulase E 1 ligada a uma celotetraose sugerem que os sacarídeos podem

não se ligar em uma forma de cadeira relaxada ao subsítio -1, porém, a natureza dessa

deformação não foi ainda identificada. A estrutura cristalina de alta resolução da endoglucanase

11

CelA de Clostridium thermocellum (ver White & Rose, 1997) complexada a oligossacarídeos

mostra que a unidade sacarídica deva sofrer alguma deformação para se encaixar no subsítio -1.

A estrutura cristalina refinada com resolução 1,9 A da quitobiase de Seratia maracens ligada a

uma molécula de di-N-acetil-glucosamina em um complexo não produtivo, mostra que o

sacarídeo na posição -1 apresenta-se na forma de um "barco torcido". O fato desse complexo

não ser produtivo não permite dizer que essa conformação ocorra no substrato natural. A adoção

dessa conformação pelo sacarídeo parece permitir que: (i) o oxigênio da ligação glicosídica fique

mais próximo do doador de prótons; (ii) alivie o impedimento estérico entre C1 e o nucleófilo

catalítico; (iii) exiba o aglicone na posição axial. Esse último pode ter implicações

estereoeletrônicas favoráveis para a catálise (White & Rose, 1997).

Outro fato importante para a catálise da clivagem de ligações glicosídicas é o auxilio

promovido pelo resíduo doador de prótons. O papel duplo desse resíduo durante a catálise só é

possível com a modulação do estado de ionização da sua cadeia lateral. Estudos cinéticos para a

~-glucosidase de Agrobacterium faecalis mostram que o pKa do resíduo doador de prótons

catalítico muda seu valor em até três unidades de pH durante a catálise (ver White & Rose,

1997). Estudos de determinação do pKa para um aminoácido são dificeis uma vez que o pKa é

um indicador do estado de ionização de um aminoácido e dentro de uma proteína existem

diversos aminoácidos ionizáveis. Assim, trata-se de destinguir valores para aminoácidos

específicos. Um meio de resolver esse problema tem sido o de usar experimentos de 2D NMR em

marcações de cadeias laterais específicas. Um estudo elegante combinando 2-deoxy-2fluoro-

sacarídeos e espectroscopia 13C-NMRpara a xilanase de 20 kDa de Bacillus circulans, permitiu

a observação de mudanças nas propriedades químicas de cadeias laterais de resíduos pH

dependentes específicos (Lawson et ai., 1997). Nesse traballio foi mostrado que o pKa para o

nucleófilo catalítico (Glu78) seria de 4,6 e de 6,7 para o doador de prótons (GluI72). O pKa do

Glu172 diminui para 4,2 no intermediário glicosil-enzima, onde o sacarídeo se liga

covalentemente ao Glu78. Se a carga do Glu78 é abolida em um mutante, é observado um pKa

menor (4,2) para o Glu172 na ausência do substrato. Isso sugere que o estado de ionização do
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nuc1eófilocatalítico modula o valor do pKa do resíduo doador de prótons catalítico. A

proximidade dos dois resíduos catalíticos, como mostrado na estrutura cristalina da

endoglucanase E1, explicaria a grande mudança no pKa para o doador de prótons durante a

catálise. A diminuição exagerada do pKa desse resíduo parece ser comum para as glicosídeo

hidrolases que retém a configuração do carbono anomérico.

Tem sido muito visada a localização dos aminoácidos catalíticos para as novas glicosídeo

hidrolases caracterizadas, a fim de deduzir seus mecanismos catalíticos. Uma técnica muito
1J

utilizada é comparação de muitas enzimas similares, mesmo aquelas com pouca identidade de

seqüência de aminoácidos, o que pode ajudar a identificar o resíduo catalítico através da

observação dos resíduos potenciais (ácidos glutâmicos e ácidos aspárticos) que são conservados.

Porém, a seqüência de aminoácidos sozinha não é suficiente para se identificar o nucleófilo

catalítico uma vez que mais de uma cadeia carboxílica é conservada nas B-glicosídeo hidrolases

similares que atuam retendo a configuração do carbono anomérico.

Como uma estratégia direta para identificar o nucleófilo catalítico, têm sido usados

sacarídeos derivados de compostos epóxido como um agente marcador. Tais compostos contém

duas partes: um grupo reativo epoxi, que forma uma ligação covalente irreversível com a cadeia

lateral do nuc1eófilo, e a cadeia sacarídica, que provê especificidade para a ligação. Estudos de

cristalografia de raio X de complexos entre B-glicosídeo hidrolases que retém a configuração do

carbono anomérico e tais inibidores irreversíveis tem confirmado a ligação covalente desses

compostos a carboxilas de cadeias laterais de aminoácidos da enzima. Tais compostos oferecem a

possibilidade de localizar o sítio ativo da enzima, mas não fornecem informação confiável sobre o

mecanismo catalítico da enzima por três razões: (i) átomos adicionais nesses compostos que não

estão presentes no substrato natural podem mediar a ligação com a enzima e dado o espaço

restrito do sítio ativo de uma enzima esses átomos adicionais podem complicar qualquer possível

interpretação estrutural para o mecanismo de catálise; (ü) devido à sua alta reatividade, o sítio da

ligação covalente pode variar dependendo do composto epóxido utilizado; (ili) a ligação

covalente de epóxidos leva a um complexo irreversível (ver White & Rose, 1997).

~

Os problemas observados anteriormente podem ser contornados com a utilização de 2-

fluor-sacarídeos para aprisionar o nucleófilo catalítico. Esses compostos apresentam a mesma

estrutura do substrato, onde foram feitas apenas pequenas modificações. Após a clivagem por

uma B-glicosidase, formam uma espécie covalente específica com o nuc1eófilo catalítico que é

muito próxima, estrutural e funcionalmente, à glicosil-enzima formada naturalmente. Outra
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vantagem vem do fato de que tem sido mostrado que o complexo formado é competente

cataliticamente, ou seja, o produto pode ser liberado em pequena velocidade (ver White & Rose,

1997).

1.10 Estrutura tridimensional das glicosídeo hidrolases e sua evolução

Como mostrado anteriormente, o trabalho de Henrissat (1991 e 1993) compara todas as

seqüências de glicosídeo hidrolases (EC 3.2.1.x) descritas na época. Nesse foi usado uma análise

de '"clusters" hidrofóbicos que permitiu a classificação dessas enzimas em famílias, cada uma11

contendo enzimas que claramente tenham divergido de um ancestral comum. Relações entre

essas famílias têm sido sugeridas à medida que a estrutura tridimensional para enzimas

representantes de cada fann1ia é elucidada. A Figura 05 mostra estruturas tridimensionais

representativas que já foram determinadas para as diversas famílias das glicosídeo hidrolases. O

melhor exemplo está na família de enzimas com um dobramento semelhante a da lisozima de ovo.

Para essas enzimas tem sido proposto que as famílias 19, 22, 23 e 24 formariam uma superfamília

com o dobramento conservado. Jenkins et aI. (1995), por sua vez, mostraram que as ~-

glucosidases (família 1) e ~-galactosidases (família 2) formam uma superfamília juntamente com

enzimas das famílias 5 (família da Celulase A), 10 (família da xilanase F) e 17 (~-glucanases). As

enzimas presentes nessas famílias agem pelo mecanismo de retenção da configuração do carbono

anomérico e apresentam um dobramento (~/a)8 barril, onde o grupo doador de prótons está

sempre localizado no final da fita ~ 4 e o carboxilato nucleófilo no final de fita ~ 7. Segundo

Coutinho & Henrisat (2000) essa superfamília (ou clã) seria denominada como GH-A.

É específico do clã GH-A a ocorrência de certos resíduos de aminoácidos tais como uma

asparagina seguida de um glutamato (doador de próton catalítico) próximos do final da fita ~4 e

o glutamato (nucleófilocatalítico)presente no final da fita ~ 7 (Jenkinset aI., 1995). Outras

'i'

proteínas que também apresentam a estrutura (~/a)8 barril não apresentam essa característica

(por exemplo, a xilose isomerase, ribulose 1,5 bisfosfatocarboxilase e a triose fosfato isomerase).

Aprofundando na estrutura dessas enzimas, podemos dizer que o domínio (~/a)8 barril

consiste de oito fitas ~ paralelas rodeadas por sete ou oito K-hélices. As fitas ~ paralelas no

interior da proteína formam uma rede de ligações de hidrogênio com as duas fitas ~ vizinhas.

Como exemplo temos que a fita ~ 1 formaria um esqueleto de ligações de hidrogênio com as fitas

~2 e 8. Cada fita ~é usualmente conectada com fita ~vizinha por meio de uma única a-hélice.

-
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A estrutura de (p/a)8 barril ocorre em grande número de protemas, além da superfamília

de glicosídeo hidrolases descritas por Jenkins et a/. (1995), que apresentam funções

extremamente diferentes. Assim, toma-se interessante tentar entender a história evolutiva para

enzimas com esse tipo de dobramento. Readon & Farber (1995) analisaram dados para trinta

proteínas que já haviam sido descritas como apresentando a estrutura (~/a)8 barril, com o intuito

de explicar como essas enzimas podem ter evoluído. Foi sugerido também que o número de

proteínas com essa estrutura deve crescer com a elucidação da estrutura tridimensional de outras

proteínas, uma vez que pelo menos outras quarenta proteínas já descritas apresentam similaridade

suficiente para assegurar que elas também apresentam esse dobramento.

No geral, as proteínas da família (~/a)8 barril são enzimas que podem apresentar uma

grande gama de especificidades para substratos, requerimento de co-fatores e mecanismos de

catálise. Somando essas observações com o fato de que no geral proteínas com esse dobramento

apresentam uma pequena similaridade de seqüência, tem sido sugerido que essas proteínas

possam ter sofrido uma evolução convergente a um dobramento estável (Farber & Petsko, 1990).

No trabalho de Readon & Farber (1995), por sua vez, é sugerido que, ao invés de uma

evolução convergente, todas as proteínas apresentando o dobramento de (~/a)8 barril teriam

divergido de um ancestral comum. A baixa similaridade entre essas proteínas poderia ser

explicada pelas observações de que a estrutura tridimensional evolua mais lentamente que a

estrutura primária. Assim, a falta de similaridade de seqüência pode ser devida ao fato de que a

enzima ancestral seria muito antiga. Porém, essa afirmação não tem um embasamento forte, uma

vez que existem poucas evidências que possam suportar qualquer proposição a cerca da idade

evolutiva dessas proteínas. As evidências mais aceitáveis para uma evolução divergente seriam:

(i) a localização conservada do sítio ativo na região carboxi-terminal em todos os membros da

família; (ii) a clara indicação de ocorrência de duplicação gêmca seguida por especialização

dentro de várias famíliasde proteínas.

" Como mostrado anteriormete, embora tenham sido determinados muitos tipos diferentes

de dobramentos nas 22 famílias de glicosídeo hidrolases que tiveram a sua estrutura

tridimensional elucidas, a topologia do sítio ativo dessas enzimas pertence sempre a somente três

tipos de classes diferentes (Davis & Henrissat, 1995). Essas três estruturas podem ser na forma

de bolso, fenda ou túnel e estão representadas na Figura 06. A forma de bolso é ótima para o

reconhecimento de extremidades não redutoras de sacarídeos e é encontrada em enzimas que

retiram apenas um resíduo de monossacarídeo de seu substrato, como as ~-glucosidases, ~-
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galactosidases, sialidases, neuraminidases, glucoamilases e ~-amilases. Já o sítio ativo em fenda é

uma estrutura aberta que permite a ligação randômica de vários tipos de substratos polirnéricos.

Ela é normahnente encontrada em endoglicanases como lisozima, endocelulases, quitinases, a-

amilase, xilanase, ~-1,3-1,4-glucanases e ~-1,3-glucanases. Finahnente, a forma de túnel se

assemelha ao sítio ativo em fenda onde a proteína desenvolveu longos braços em forma de dobras

da cadeia principal que cobriram parte da fenda. Esse tipo de sítio ativo é encontrado apenas em

~

celobiohidrolases, sendo que a sua topologia permite que essa enzima libere o produto mas

continue firmemente ligada à cadeia do polissacarídeo, continuando a clivá-la. Fica a dúvida se

esse braço poderia se abrir para permitir a ligação com o substrato ou se o substrato entraria

dentro do túnel como em exoglicanases.

" ,
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Figura 06 - Tipos de sítios ativos encontrados em glicosil
hidrolases. (a) forma de bolso; (b) forma de fenda; (c)
forma de túnel. Copiado de Davis & Henrissat (1995)

1.11 Objetivos deste trabalho

Foi verificado em nosso laboratório que diferentes insetos apresentam um número

variável de ~-glicosidases digestivas, que podem ir de uma a quatro dessas enzimas. Quando

várias ~-glicosidases estão presentes sua especificidade é mais restrita e, quando somente uma

dessas enzimas está presente, ela cobre toda a gama de especificidade apresentada nessas outras.
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Notou-se também que há uma tendência evolutiva para a presença de somente uma ~-glicosidase

no tubo digestivo dos insetos (Ferreira et ai., 1998).

Intrigado com esse resultado, nosso laboratório traçou como um de seus objetivos

estudar as p-glicosidases de vários insetos, tanto do ponto de vista enzimático (determinando sua

especificidade e as características de seu sítio ativo), como seqüenciando as proteínas purificadas

e realizando mutações sítio dirigidas para tentar encontrar as bases estruturais para essa

especificidade diferencial.
jj

o objetivo desse trabalho é o de purificar, caracterizar cineticamente, donar e seqüenciar

as p-glicosidases presentes no tubo digestivo da larva de Tenebrio molitor (Coleoptera). A

determinação de suas especificidades pode permitir também a inferência de seu papel fisiológico

na digestão do alimento por esse animal.

Além de inserir-se nesse objetivo maior do grupo, o presente trabalho contribuiu para

aumentar o conhecimento sobre as p-glicosidases de insetos. Pretendemos também verificar a

rota de secreção dessas enzirnas, e verificar se é semelhante à secreção descrita para amilase e

tripsina nesse animal (Cristofoletti et ai., 2001).

2 Materiais e métodos

2.01 Animais

Culturas estoque de Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae), foram mantidas em

fareIo de trigo a temperatura de 24-26 °C, a uma umidade relativa de 70-75 %. Larvas

desenvolvidas (cada uma pesando cerca de 0,12 g) de ambos os sexos foram utilizadas nas

preparações.

2.02 Preparação do material presente no conteúdo luminal do intestino médio

As larvas de Tenebrio molitor foram anestesiadas em gelo, sendo em seguida dissecadas

em solução NaCI 2 % (p/v). O tubo digestivo foi retirado e o intestino médio separado. O

epitélio foi descartado e a membrana peritrófica e seu conteúdo foram homogeneizados em água

bidestilada como o auxílio de um homogeneizador de tipo Potter-Elvehjem. O homogeneizado

obtido foi centrifugado(25.000x g; 30 min; 4°C) e o sobrenadanteresultante filtrado em lã de vidro.

Esse materialfoi usado com fonte de enzima.Todos os passos foram realizados sob remgeração.
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.. 2.03 Preparação do material solúvel de rareio de trigo

Foram pesados 3 g de farelo de trigo seguido do acréscimo de um volume de tampão

citrato/fosfato, pH 6,0, 20 mM, o suficiente para submergir o material. Essa mistura foi sonicada

em um sonicador Branson 250, com a potência acertada em 3, através de três pulsos de 30 s com

fi

intervalos de 30 s. Em seguida esse material foi homogeneizado em Omni-Mixer (Sorval1)a uma

velocidade de 6.000 rprn, em três pulsos de 30 s com intervalos de 30 s. O homogeneizado foi

centrifugado (3.000x g; 5 min; 4°C), sendo o sobrenadante retirado. Esse foi novamente

submetido a uma centrifugação (25.000x g; 15 min; 4°C) e o sobrenadante resultante foi usado

como fonte de enzima. Todos os passos foram realizados sob refrigeração.

2.04 Determinação de atividades enzimáticas

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

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

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

que os experimentais. As atividades sobre os substratos alquilj3-D-glicopiranosídeos, amigdalina,

APj3Dglu, celobiose, esculina, florizina, fenilj3Dglu,gentiobiose, helicina, indoxilj3Dglu,lactose,

laminaribiose, laminarina, liquenana, linamarina, NOj3Dglu, NPj3Dcelobiosídeo, n-octilj3-tio-D-

glicopiranosídeos, oligocelodextrinas, prunasina, salicina e sinigrina, foram medidas através de

detecção de glicose segundo Dahlqvist (1968). As atividades sobre MUj3Dglu e MUj3Dgalforam

medidas através de detecção de metilumbeliferona segundo Baker & Woo (1992). As atividades

sobre carboximetilcelulose e laminarina foram detectadas pela liberação de poder redutor

segundo Noelting & Bernfeld (1949). Finalmente, os substratos NPaLara, NPj3Lara, NPj3Dfuc,

NPj3Dgal, NPj3Dglu, NPj3Dgluc, NPj3Dman e NPj3Dxil, tiveram a clivagem determinada pela

dosagem da liberação de p-nitrofenol segundo descrito por Terra et aI. (1979).

Em geral os substratos usados aqui foram ensaiados em uma concentração de 10 mM e

variações nessas concentrações estão indicadas nas legendas das figuras. Alguns substratos foram

usados nas concentrações que se seguem: carboximetilcelulose - 0,5 % (p/v), esculina -2,5 mM,

florizina- 5 mM, liquenana- 0,25 % (p/v), MUj3Dglu- 1 mM e MUj3Dgal- 0,5 mM. Os

substratos n-decil, n-undecil e n-dodecil j3-D-glicopiranosídeos foram solubilizados em

concentrações acima de sua CMC, usando o método descrito por Dinur et aI. (1984). As

atividades enzimáticas foram expressas em miliunidades. Uma unidade corresponde a quantidade

de enzima que processa 1 ~mol de substrato (ou ligação) por minuto.
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2.05 Determinação da concentração de proteínas

A detenninaçãoda concentraçãode proteínapresentena amostrafoi feitausandoo método

descrito por Smith et aI. (1985) e modificado por Morton & Evans (1992), usando uma curva

padrão de albumina sérica bovina; ou o descrito por Bradford (1976), usando uma curva padrão de

albumina de ovo. Todas as amostras obtidas em uma marcha de purificação (inclusive o

homogeneizado) foram cromatografadas em coluna Fast Desalting (Pharmacia) contra água milli-Q@

(Millipore),a fim de retirar as substânciasde baixo peso molecularque poderiam interferirna dosagem
~1 de proteína.

2.06 Determinação do peso molecular por ultracentrifugação em gradiente de densidade

Foi usado um gradiente de 10 ml, variando de uma concentração de 10 a 30 % (p/v) de

glicerol preparado em tampão citrato/fosfato 5 ou 100 mM, pH 5,5. O homogeneizado de

Tenebrio mo/itor (0,1 mg de proteína) foi aplicado em um volume de 200 /-lIem gradientes de

alta e baixaforça iônica.O tubo foi centrifugado(25 h; 96.000xg; 4°C) emrotor IDTACIDRPS

50.2. Frações de 200 /-lIforam coletadas a partir do fundo do tubo, de forma a iniciar a coleta

pelas frações com uma maior concentração de glicerol. A Mr das enzimas foi calculada segundo

Martin & Ames (1961), utilizando como padrões de peso molecular a hemoglobina (Mr 64.500)

e catalase (Mr 232.000). As frações contendo hemoglobina foram detectadas adicionado-se 1 ml

de água aos tubos que apresentavam coloração, sendo a absorbância a 545 nm determinada. A

catalase foi ensaiada segundo Martin & Ames (1961), onde 10 /-lIde cada fração foram incubados

com 145 /-lIde H202 0,4 % preparada em tampão fosfato 50 mM, pH 7,5, durante 40 segundos a

temperatura ambiente. Em seguida foram adicionados 2 ml de uma solução de KI 10 % (p/v) e as

frações que continham catalase detectadas pelo decréscimo de absorbância a 425 nm.

2.07 Diálise

A diálise foi feita para eliminar o sal presente nas amostras antes de enviá-Ias para o

seqüenciamento de peptídeos internos. Essa foi feita contra 100 volumes de água milli-Q@,sendo

realizadas três trocas. A membrana utilizada tinha o limite de exclusão de 12.000 Da.

2.08 Focalização isoelétrica em géis de poliacrilamida

A focalização isoelétrica foi realizada como descrito por Terra, et aI. (1978), em géis

cilíndricos de poliacrilamida 7,0 % contendo 1 % de anfolito pH 3-10 (Pharmalite). Após pré-
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"~
focalização (30 nrin a 31 V/cm) as amostras foram aplicadas sob uma solução de glicerol 8 % e

anfolito 4 % previamente colocada no topo do gel. Essa solução tem como intuito proteger a

amostra da solução de NaOH presente no banho superior. Em um dos cilindros foram aplicados

40 /-lIdo homogeneizado de conteúdo lunrinal de intestino médio de Tenebrio molitor e no

segundo 100 /-lIde homogeneizado de fare10 de trigo, as duas preparadas em 10 % de glicerol.

Em um terceiro gel não foi aplicada amostra, com o intuito de se determinar o gradiente de pH

formado durante a focalização isoelétrica. A focalização foi feita por 2 h a 4°C, nas mesmas

condições da pré-focalização.
~

Terminada a focalização isoelétrica, os dois primeiros géis foram fracionados em tampão

citrato/fosfato 100 mM, pH 5,5, usando um fracionador de géis de policrilamida (Autogeldivider

Savant Instruments, EUA). Frações de 230 /-lIforam coletadas e mantidas por 3 h a 4°C para em

seguida serem usadas como fonte de enzima. O ge1onde não foi aplicada amostra foi fracionado

com água bidestilada em frações do mesmo tamanho dos anteriores. Depois de mantido por 3 h a

temperatura ambiente, essas frações tiveram o seu pH determinado.

2.09 Eletroforese em gel de poliacrilamida para separação de proteína

2.09.1 Eletroforese em condições desnaturantes (SDS-PAGE)

As amostras a serem separadas e1etroforeticamente, tiveram o sal retirado através de

cromatografia em Fast Desalting (Pharmacia), foram secas através de centrifugação à vácuo,

ressuspensas em 20 /-lIde tampão de amostra (Tris-HCl 62,5 mM, pH 6,8; SDS 2 % p/v; 2-~-

mercaptoetanol 0,36 M; glicerol 10 % v/v; azul de bromofenol 0.0025 % p/v) e finalmente

mantidas por 1 nrin em banho em ebulição.

A e1etroforese foi realizada em placa fina de poliacrilamida na presença de SDS

utilizando-se o sistema descontínuo de tampões descrito por Laemmli (1970). Foram usados géis

de corrida em concentrações de poliacrilamida variável e o gel de empilhamento na concentração

de 4 ~ó, ambos contendo SDS 0,1 %. A eletroforese foi realizada em voltagem constante de 200

V a temperatura ambiente, até que o azul de bromofenol, utilizado como marcador de frente,

estivesse na borda inferior da placa. Para a detecção de atividade essa eletroforese era realizada

em voltagem constante de 100V a4°C.
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2.09.2 Eletroforese em condições nativas (PAGE)
"~

As amostras a serem submetidas à eletroforese nativa, tiveram o sal retirado através de

cromatografia em Fast Desalting (Pharmacia), foram secas através de centrifugação à vácuo e,

em seguida, ressuspensas em 20 J.llde tampão de amostra (Tris-HCI 62,5 mM, pH 6,8; glicerol

10 % v/v; azul de bromofenol 0.0025 % p/v).

"

A eletroforese foi realizada em placa fina de poliacrilamida utilizando o sistema

descontínuo de tampões descrito por Laemmli (1970). Foram usados géis de separação

apresentando concentrações de poliacrilamida variadas e gel de empilhamento na concentração

de 4 %. A eletroforese foi realizada em voltagem constante de 100 V a 4°C, até que o azul de

bromofenol, utilizado como marcador de frente estivesse a na borda inferior da placa.

2.09.3 Eletroforese preparativa

Foi realizada como descrito por Davis (1964) usando a modelo 491 Prep Cell (Bio Rad).

A fração solúvel do material presente na membrana peritrófica mais conteúdo de Tenebrio

molitor, preparada como descrito no item 2.02, teve a sua concentração de glicerol acertada para

10 % (v/v) e submetida a eletroforese em um gel de corrida com 6,5 cm de altura preparado em

uma concentração de 10 % de poliacrilamida. As proteínas eluídas, após a linha de frente ter

saído do gel, foram coletadas através de um fluxo de tampão de corrida de 1 m1/minem frações

de 1 ml. A eluição da atividade enzimática foi monitorada após a eletroforese, usando o substrato

NP~Dgal.

2.10 Detecção de proteína e atividade de ~-glicosidase nos géis

Após a eletroforese, o gel a ser corado para evidenciar proteína era fixado em solução

contendo metanol 50 % (v/v), ácido acético 12 % (v/v) e formaldeido 0,025 % (v/v) e

submetidas ao método de coloração por prata desenvolvido por Blum et ai. (1987). O gel a ser

corado para evidenciar atividade de ~-glicosidase era lavado a 4 °C com três trocas de 50 ml de

tampão citrato/fosfat.p 50 mM, pH 5,5 a cada 10 minoEssa lavagem tem como intuito eliminar

dos géis o Tris que é um inibidor de ~-glicosidases, inclusive de insetos (Ferreira & Terra, 1983;

Santos & Terra, 1985) e o SDS presente nos géis. A lavagem com tampão serviu também para

equilibrar o ambiente no pH ótimo para a atividade dessa enzima. Após isso, o gel foi incubado

na presença de MU~Dglu 2 mM ou em MU~Dgal 1 mM, preparados em tampão citrato/fosfato

"',
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,. 50 mM, pH 5,5, por 40 min a 30°C. O produto da atividade enzimática pode ser evidenciado em

transiluminador de UV 312 nm (Manchenko, 1994).

2.11 Cálculo do peso molecular através de eletroforese

O peso molecularde proteínas em SDS-PAGE foi determinadoatravés de uma cruva padrão

traçada do logaritmo de peso molecularcontra a mobilidaderelativadas seguintesproteínas padrões:

fosforilase B - Mr 97.400;BSA - Mr 66.200;ovalbumina- Mr 45.000; anidrase carbônica - Mr
"

31.000; SBTI - Mr 21.500; lisozima - Mr 14.400.

Para proteínas migrando em eletroforese nativa (PAGE) e para algumas proteínas

separadas por SDS-PAGE, empregou-seo tratamento matemáticoapresentadopor Andrews (1995).

Neste, proteínas padrões e de interesse são submetidas a eletroforeses em géis contendo diversas

concentrações de poliacrilamida.Para cada padrão é traçado um gráfico da migração relativa obtida

contra a porcentagem de poliacrilamidado gel. Da inclinaçãoobtida é traçado um gráfico em fi.mção

do peso molecular de cada um dos padrões, sendo essa reta utilizada para determinar o peso

molecular de amostras onde esse é desconhecido. Os padrões usados para a determinação do peso

molecular para eletroforese nativa foram: tiroglobulina - Mr 355.000; l3-amilase- Mr 200.000; 13-

galactosidase- Mr 130.000;catalase - Mr 57.500; ovalbumina- Mr 45.000; carboxipeptidaseB - Mr

34.4000; anidrase carbônica - Mr 31.000. Já em SDS-PAGE foram utilizados os padrões: 13-

galactosidase - Mr 130.000; catalase - Mr 57.500; BSA - Mr 66.290; ovalbumina - Mr 43.000;

carboxipeptidaseB -Mr 34.400;tripsina- Mr23.300.

2.12 Cromatografias

2.12.1 Cromatografia para dessalinização de amostra

Foi usada a coluna Fast DesaltingHR 10/10 (pharmacia).A coluna foi acoplada ao sistema

de FPLC, sendo a cromatografia realizada a temperatura ambiente. A eluição de proteína foi

monitoradapela leituraa 280 nm e as fraçõesobti~ foram analisadasquanto a sua atividadesobre os

substratosNPI3Dgluou NPI3Dgal.

A cromatografia foi rea117:Jdaem fluxode 3 ml/mine as frações coletadasde 0,4 mI.A coluna

foi previamente equilibrada com 5 volumes de solvente antes das cromatografias. Para preparar

amostra para dosagem de proteína, foram aplicados0,5 mI de amostra e a cromatografiarealizadaem

água milli-Q@.Quando o intuito era equilibrar a amostra para a cromatografia em Mono Q, era
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°. aplicado um volume de I ml de amostra e a cromatografia realizadano tampão utilizadono inícioda

cromatografiaem Mono Q.

2.12.2 Cromatografia de troca iônica

Foi usada a coluna Mono Q HR 5/5 (pharmacia). A coluna foi acoplada ao sistema de

FPLC, sendo a cromatografia realizada a temperatura ambiente. A eluição de proteína foi

monitoradapela leituraa 280 nm e as fi'açõesobtidas foram analisadasquanto a sua atividadesobre os

substratosNPPDglu ou NPpDgal.
\\

o fluxo utilizado foi de I mIlmine as fi'açõescoletadas de 0,4 mI. A coluna foi previamente

equilibrada com 5 volumes de tampão antes das cromatografias. A amostra foi eluída com um

gradientede Oa 1 M de NaCLPara a purificaçãodas p-glicosidases1, 3a e 3b de Tenebriomolitor foi

utilizado o tampão piperazina20 mM, pH 5,5. Para a purificaçãoda p-glicosidase2 era acrescido 10

% de glicerola esse tampão.

2.12.3 Cromatografia de interação hidrofóbica

Foi realizada usando a coluna Econo-Pac Methyl mc (Bio Rad), apresentandoum volume

de 1 ml, acoplada ao aparelho Econo System (Bio Rad). A cromatografia foi realizada a

temperatura ambiente em tampão citrato/fosfato 100 mM, pH 6,5, sendo usado um fluxo de 0,7

mIlmine fi'açõesde 0,5 mI coletadas.A coluna foi previamenteequilibradacom 5 volumes de tampão

antes da cromatografia.A amostra foi eluídacom um gradientede 1,7a OM de (NlL)2S04. A eluição

de proteína foi monitoradapela leituraa 280 nm e as fi'açõescoletadas foram analisadasquanto a sua

atividadesobre os substratosNPPDglu, NPpDgal e celobiose.

Quando realizada em sistema de FPLC, foram usadas as colunas Phenyl Superose e A1ky1

Superose HR 5/5 (pharmacia).A cromatografia foi realizada a temperatura ambiente. A eluiçãode

proteína foi monitorada pela leitura a 280 nm e as fi'açõesobtidas analisadasquanto a sua atividade

sobre os substratosNPPDglu ou NPpDgal. O fluxo usado foi de 0,5 mIlmin,sendo coletadas fi'ações

de 0,4 mI.A coluna foi previamenteequilibradacom 5 volumes de tampão antes das cromatografias.

A amostra foi eluída com um gradiente de 1,7 a O M de (NlL)2S04. Para a purificação das P-

glicosidases 1, 3a e 3b de Tenebrio molitor foi utilizado o tampão citrato/fosfato 100 mM, pH 6,5.

Para a purificação da p-glicosidase2, por sua vez, foi utilizado o tampão piperazina 50 mM, 10 %

(P/v)glicerol,pH 5,5.
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o" 2.12.4 Cromatografiade gel filtração

Foi usada a coluna Superose 12 HR 10/30 (Pharmacia).A coluna foi acoplada ao sistema de

FPLC, sendo a cromatografia realizada a temperatura ambiente. A eluição de proteína foi

monitorada pela leituraa 280 nm e as fraçõesobtidas foram analisadasquanto a sua atividadesobre os

substratosNP~Dglu ou NP~Dgal.

A cromatografia foi realizada em tampão citrato/fosfato 50 mM, pH 5,5, sendo o fluxo

utilizado de 1 ml/min e as frações coletadas de 0,4 ml. A coluna foi previamente equilibradacom 2

volumes de tampão antes das cromatografias. A Mr das enzimas cromatografadas pode ser

determinada usando as proteínas padrão: tiroglobulina - Mr 355.000; ~-amilase- Mr 200.000;

ovalbumina - Mr 43.000; mioglobina- Mr 17.200; citocromo C - Mr 11.700. Essas proteínas são

cromatografadas e o volume de eluição obtido é diretamente proporcional ao logaritmo do peso

molecular.

2.13 Purificação da ~-Glicosidase 1

Ao sobrenadante do homogeneizado de conteúdo luminal do intestino médio de Tenebrio

molitor foi adicionado sulfato de amônio para 1,7 M, usando para isso uma solução concentrada

de 4 M desse sal em tampão citrato/fosfato 200 mM, pH 5,5. Esse material foi então

,.
~

centrifugado (25.000x g; 30 min; a 4°C) e o sobrenadante aplicado na coluna Econo-Pac Methyl

mc (Bio Rad). As frações do primeiro pico eluído, correspondente a ~-Glicosidase 1 e contendo

atividade sobre NP~Dglu e celobiose, foram reunidas. Esse material foi concentrado de um

volume de 15 ml para aproximadamente 3 ml com o auxílio do concentrador de amostra

Centriplus (Millipore). Esse concentrado era então filtrado (Membrana HV (Durapore) em

PVDF; poro de 0,45 Ilm; Millipore) e equilibrado para o tampão de início da cromatografia de

troca iônica através de uma cromatografia em coluna Fast Desalting (Pharmacia). As frações

contendo atividade eluídas dessa coluna foram filtradas do mesmo modo e aplicadas na coluna

Mono Q. As frações ativas eluídas dessa coluna, que recuperavam a maior parte da atividade da

~-Glicosidase 1, foram reunidas e tiveram sulfato de amônio adicionado para uma concentração

final de 1,7 M, como feito para o homogeneizado. Esse material foi então filtrado e

cromatografado em Pheny1 Superose (Pharmacia) e o material obtido dessa cromatografia

utilizado como fonte da ~-Glicosidase 1 purificada.

p.
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2.16 Determinação do pH ótimo das enzimas purificadas

Essa determinação foi realizada usando preparações purificadas das ~-Glicosidases de

"~

Tenebrio molitor. A atividade enzimática foi determinada usando os substratos MU~DgIu 1 mM,

MU~DgaI 0,5 mM e NP~Dglu 10 mM, preparados em diversos tampões na concentração de 50

p.

mM, para as ~-Glicosidase 1,2, 3a e 3b respectivamente. O experimento foi realizado através de

um ensaio de quatro tempos, sendo a inclinação da reta para cada ponto determinada. A

atividade foi expressa em porcentagem da maior atividade obtida. Cada pH foi determinado em

uma mistura de reação igual a dos tubos experimentais, mantidos também a 30°C. Esse cuidado é

necessário uma vez que a temperatura pode afetar a ionização de grupos presentes no tampão.

2.17 Tentativas de estabilização e efeito de vários compostos na atividade da

~-Glicosidase 1

Para verificar o efeito de vários grupos na estabilidade da ~-Glicosidse 1, a enzima foi

pré-incubada a 30°C em tampão citrato/fosfato 100 mM, pH 5,5, na presença de diversos

compostos estabilizantes. No grupo controle a enzima foi pré-incubada apenas com tampão. O

tempo de pré-incubação variou, sendo alíquotas retiradas do tempo zero a até vinte e quatro

horas de incubação. Foram utilizados os seguintes compostos: Glicerol (2,7 M); Na2S04 (2 M);

(NI-L)2S04(2 M); Trealose (1 M); PEG (50 mM). Depois de decorrido o tempo de incubação,

"!

U

alíquotas de 50 /lI de enzima foram retiradas e acrescentaram-se 50 /lI MU~Dglu 2 mM

preparado em água bidestilada. A atividade remanescente após pré-incubação com cada

composto foi calculada em relação à atividade observada no grupo controle (onde só havia

tampão) no tempo zero de pré-incubação.

Foi verificado também o efeito desses compostos sobre a atividade da ~-Glicosidase 1 de

Tenebrio molitor. Para isso, essa enzima foi incubada em 5 concentrações diferentes do substrato

MU~DgIu (0,4 a 0,04 mM) para testar o efeito dos seguintes compostos: Glicerol 1 M; MgS04

1 M; Na2S04 1M; ~)2S04 1 M; Trealose 0,5 M; PEG 50 mM; Sacarose 1 M. As

concentrações de substrato usadas foram escolhidas em uma faixa que cobria de 0,2 a 2 vezes o

Kmpara a sua clivagem pela ~-Glicosidase 1. No grupo controle a enzima era incubada apenas

com tampão.

8
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"..
2.18 Estudos cinéticos

Esses experimentos foram realizados usando preparações purificadas das f3-Glicosidases

1, 2, 3a e 3b de Tenebrio molitor. Para determinação de Km, a velocidade de hidrólise foi

determinada usando pelo menos dez concentrações diferentes para cada substrato. Para a

determinação do Kj as enzimas foram incubadas em 5 concentrações diferentes de substrato

(escolhidas em uma faixa que cobria de 0,2 a 2 vezes o Km para a clivagem do substrato

escolhido) em 5 concentrações diferentes de inibidor. As velocidades de hidrólise do substrato
~.

foram determinadas e usadas para traçar o gráfico de Lineweaver-Burk. As inclinações obtidas

desses gráficos são traçadas em função das respectivas concentrações de inibidor permitindo

assim a determinação do Kj do complexo enzima/inibidor (Segel, 1993). Os experimentos para a

determinação do Kj para y galactona lactona e glucono Õ lactona foram realizados em tempos

curtos de incubação evitando a degradação desses compostos. O programa Enzfitter (Elsevier

Biosoft, Cambridge, UK; ver Oestreicher & Pinto, 1983) foi usado para determinar Km, Kj e

Vmax.

Quando era observada uma inibição por altas concentrações de substrato, os parâmetros

cinéticos foram calculados de acordo com o esquema abaixo:

..

v

~

Para determinar o efeito de Triton X-I 00 na atividade enzimática das f3-glicosidasesde

Tenebrio molitor, as enzimas foram incubadas em 5 diferentes concentrações de substrato. A

preparação purificada da f3-Glicosidase2 foi ensaiada com o substrato MUf3Dgalpara se verificar

o efeito do Triton X-IOO (2,4; 1,2; 0,24; 0,12 mM) na sua atividade. As frações eluídas da

cromatografia na coluna Econo-Pac Methyl mc, correspondentes à mistura das f3-Glicosidase3a

e 3b separadas das outras f3-glicosidasesde Tenebrio molitor, foram ensaiadas com NPf3Dglu

para verificar o efeito do Triton X-IOO (2,4 mM) na atividade dessas enzimas. As alterações na

atividade da enzima eram determinadas através de alterações de Vmax e/ou no Kmpara a clivagem

do substrato usado.

C'

Ks kcat
E+S

.......

....... E+P....... ES1 .......

+
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2.19 Cálculos da afinidade dos subsítios

A afinidade dos subsítios por glicose e o kint(constante catalítica independente do grau de

"'.

polimerização) foram calculados a partir. dos dados de kcat/Km para a hidrólise de

oligocelodextrinas com graus de polimerização de 2 a 5. Os cálculos foram feitos como descrito

por Hiromi et ai. (1973).

A validade dos cálculos foi posteriormente confirmada comparando-se os valores de

kcat/Kmexperimentais e teóricos. Os valores teóricos são obtidos de acordo com a equação:

.. n-l

(kcat/Km)n = 0,017 . kint. exp( L A/RT)
i=-l

onde n é o grau de polimerização do substrato, 0,017 corresponde à contribuição da entropia de

mistura em água a 30°C (Hiromi et ai., 1973), kinté a constante catalítica independente do grau

de polimerização das dextrinas, Ai é a afinidade no subsítio i, R é a constante dos gases e T é a

temperatura absoluta.

Os valores experimentais e teóricos que foram calculados diferem no máximo de 2 %, o

que confirma a validade das equações e das afinidades calculadas para os subsítios. A afinidade

dos subsítios para outros compostos foi determinada como descrito para glicose.

2.20 Detecção da atividade de transglicosilação

Uma preparação da ~-Glicosidase 3a purificada foi incubada a 30°C com 50 mM de

1\
11

amigdalina em tampão piperazina 10 mM, pH 5,5. Após diferentes períodos de tempo, amostras

de 100 /-lIda mistura de reação eram retiradas, fervidas por 5 min e, finalmente, secas através de

r

centrifugação à vácuo. Esse material foi então ressuspendido em 100 /-lI 80 % (v/v) de

acetonitrila, filtrado e aplicado na coluna Asahipak NH2P-50 (Shimadzu, sistema de HPLC).

Após a cromatografia, foi possível a detecção da presença de amigdalina, prunasina,

mandelonitrila, glicose e dois compostos desconhecidos. Um desses compostos teve que ser

novamente cromatografado para a retirada de glicose contaminante. As condições de

cromatografia foram idênticas a anterior a não ser pela fase móvel que aqui foi usada a

acetonitrila 85 % (v/v). Os dois compostos desconhecidos foram então secos a 50°C e

ressuspendidos em acetonitrila 50 % (v/v) para uma concentração de 0,4 mg/ml. Esses materiais

tiveram os seus espectros de massa determinados com o auxílio do espectrômetro de massa

Micromass PIatt Form II por ionização por eIetrospray no modo positivo. Para a detecção da

massa, as amostras foram injetadas por infusão a 70°C, na presença de 0,1 % (v/v) de ácido

.
fI
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"~ fórmico através de um injetor Rhodyne em um fluxo de IO ~l/min. Um espectro contúlUo foi

obtido usando uma voltagem no cone de 25-30 e uma voltagem no capilar ,de3,5 kV.

2.21 Padrão de ação para a clivagem de laminarina

Preparações purificadas da I3-Glicosidases3a foram incubadas na presença de laminarina

1 % (p/v) mM em tampão citrato/fosfato 50 mM, pH 5,5. Determinou-se tanto a liberação de

pontas redutoras quanto a produção de glicose livre.
'I

Para verificar a possibilidade dessa enzima estar clivando oligossacarídeos contaminantes

e não propriamente a laminarina, preparações desse substrato foram aplicadas em TLC. Foram

aplicadas também amostras de laminarina que foram incubadas com a I3-Glicosidase 3a.

Preparações da I3-Glicosidase3a purificada foram incubadas na presença de laminarina 5 % (p/v)

em tampão piperazina 10 mM, pH 5,5. Após diferentes períodos de tempo, amostras de 100 /-lI

da mistura de reação eram retiradas e fervidas por 5 minoEssas amostras foram aplicadas na

TLC.

Para a realização da TLC, 40 g de silica G foram misturados a 80 m1de tampão acetato de

sódio 20 mM e, esse material, usado na preparação de placas de 30 cm largura por 30 cm de

altura em espessura de 0,25 mm. Após as placas estarem secas, 15 /-lIdas amostras foram

aplicadas na região inferior da placa em poços de 1,5 cm de largura por 3 cm de altura. As

'"
~

amostras foram aplicadas de 3 em 3 /-lIsendo que no intervalo de cada aplicação era esperado que

a amostra aplicada secasse. Após as amostras aplicadas estarem secas, a placa teve a sua

extremidade inferior imersa na fase móvel butanol : etanol : água (40:30:30) e a cromatografia

realizada por cerca de 3h até que a linha de frente alcançasse o topo da placa.

Terminada a cromatografia, os carboidratos foram detectados aspergindo uma solução de

fenoI 3 % (p/v) e H2S04 5 % (v/v) nas placas já secas. Essas placas foram incubadas por cerca de

10 a 15 min a 100 °C até que as bandas de carboidrato fossem visualizadas. Para a determinação

dos produtos gerados foram usados como padrões oligomaltodextrinas, glicose, laminaribiose e

gentiobiose.

2.22 Distribuição de f3-glicosidases no intestino médio de Tenebrio molitor

Larvas crescidas (peso fresco aproximado de 0,12 g) foram dissecadas como descrito

anteriormente (item 2.02), sendo o intestino médio isolado e dividido em três partes de tamanho

semelhante representando a região anterior, média e posterior. Para cada região foi separada a
p
~
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" membrana peritrófica mais conteúdo e o epitélio ventricular. Cada um desses materiais foi

homogeneizado em água bidestilada como o auxílio de um homogeneizador de tipo Potter-

Elvel1jem.A suspensão obtida teve a sua concentração de proteína determinada (Bradford, 1976)

juntamente com a atividade sobre celobiose (7 mM), preparada em tampão citrato/fosfato 50

mM, pH 5,5. Foram preparados quatro lotes diferentes de animais, sendo cada um obtido a partir

do material dissecado de cinco animais.

"I 2.23 Produção de anticorpo policlonal

A produção de anticorpos específicos contra a I3-Glicosidase 3a foi feita como descrito

por Jordão et ai. (1996a). Preparações purificadas dessa enzima teve o sal retirado através de

uma cromatografia em Fast Desaiting e, em seguida, foram submetidas a uma eletroforese em

SDS-PAGE sem ser previamente tratada por fervura. A região do gel onde se encontrava a banda

com maior massa de proteína foi cortada e preparada para a aplicação em coelho. A região do gel

que continha uma banda com pouca quantidade de proteína (e menor peso molecular) não foi

usada para a produção de anticorpos.

Antes da aplicação do material para a produção do anticorpo, foram retirados 5 mI de

sangue do coelho, com o intuito de se obter o anticorpo pré-imune. Para a produção do

anticorpo, foi feita uma primeira aplicação de 51 Ilg de proteína. A região do ge1que continha a

banda, foi homogeneizada em adjuvante completo de Freund em uma diluição de 1:1 para um

volume final de 5 mI. Essa emulsão foi então aplicada através de injeções subcutâneas em quatro
~

I locais diferentes das costas do coelho. Uma segunda aplicação foi feita trinta e cinco dias após a

primeira, utilizando o mesmo procedimento da anterior. Nessa foram aplicados 411lg de proteína

e o gel foi homogeneizado em adjuvante incompleto de Freund. Após treze dias, o sangue do

coelho foi retirado para se obter o anticorpo imune.

Para obter as preparações de anticorpo semi-purificado foi utilizada a técnica descrita por

Jordão et aI. (1996a). O sangue coletado antes da aplicação (pré-imune) e o sangue coletado

após as aplicações (imune) foram deixados por 1 h a 37°C e, em seguida, por 18 h a 4°C. Esse

material foi então centrifugado (3.000x g; 10 min; 4°C). Ao sobrenadante resultante (soro) foi

acrescentada uma solução de sulfato de amônio saturada preparada em tampão fosfato, 200 mM,

pH 6,7, em uma proporção de 1:1. Após permanecer 18 horas a temperatura ambiente, a

suspensão obtida foi centrifugada (12.000x g; 15 min; 4°C). O precipitado foi então

ressuspendido em solução 50 % saturada de sulfato de amônio pH 6,7 e novamente centrifugado

~
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o" nas condições anteriores. Este passo foi então repetido novamente e o precipitado final obtido

ressuspendido em 0,125 M de NaCl. Esse material foi dialisado por 20 h contra 1.000 volumes

de 125 mM de NaCl sendo realizada uma troca de salina. O material dialisado foi finalmente

centrifugado (12.000x g; 10 min; 4°C) e o sobrenadante resultante aliquotado e mantido a -20

°C até o uso.

2.24 Western blot

"
o homogeneizado de membrana peritrófica mais conteúdo do tubo digestivo de Tenebrio

molitor, juntamente com amostras purificadas das r3-Glicosidase1, 2, 3a e 3b, foram submetidas

a uma eletroforese em SDS-PAGE 12 % em placa de 0,7 mm. Após a separação eletroforética, o

gel foi submetido ao método de transferência de proteínas para membranas de nitrocelulose

descrito por Towbin et a!. (1979). Inicialmente o gel foi equilibrado por 15 min em tampão Tris

25 mM, glicina 192 mM e contendo metanol 20 %. Em seguida, foi realizada a transferência

eletroforética das proteínas do gel para uma membrana de nitrocelulose de poro de 0,45 Jlm,

também previamente equilibrada por 15 min no mesmo tampão. Foi utilizado o sistema de

transferência de proteínas semi-seco (Bio Rad) na presença do tampão acima nas condições

indicadas pelo manual do aparelho (15V; 5,5 mAlcm2 de gel; 30 min). A eficácia da transferência

das proteínas foi monitorada por marcadores de peso molecular pré-corados Low-Range (Bio

Rad, utilizados4 JlI)aplicadosna eletroforese.Padrões utilizados:fosforilaseB - Mr 120.000;

II

BSA - Mr 84.000; ovalbumina - Mr 53.200; anidrase carbônica - Mr 34.900; SBTI - Mr

28.700; lisozima- Mr 20.500.

Antes de serem imunoensaiadas, as membranas de nitrocelulose foram deixadas imersas

em uma solução 5 % (p/v) de leite em pó desnatado dissolvido em TBS (tampão Tris-HCl 50

mM, pH 7,4, contendo NaCI 0,15 M) por 1 h a temperatura ambiente (ou 18h a 4°C). Esse

procedimento é útil para bloquear os sítios da membrana de nitrocelulose que não contivessem

proteína transferida do gel, evitando assim ligações inespecíficas nos passos que se seguem. As

membranas de nitrocelulose foram então lavadas 4 vezes por 5 min cada com TBS contendo

Tween 20 0,05 % (v/v) (TBS-T) e incubadas por 2 h com o anticorpo produzido contra a banda

de alto peso molecular presente na preparação da r3-Glicosidase3a purificada na diluição 1:200

em TBS-T. As membranas de nitrocelulose foram então lavadas com TBS-T 4 vezes, por 5

minutos cada, e incubadas por mais 2 h com uma solução de anti-lgG de coelho acoplada a

peroxidase diluído 1:500 em TBS-T. A seguir, as membranas de nitrocelulose foram lavadas 4

\.\
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vezes por 5 min com TBS e então reveladas. Para isso foram utilizados dois procedimentos. No

primeiro as membranas foram incubadas com uma solução feita com 20 mg de 4-cloro-l-naftol

dissolvidas em 4 ml de metanol, à qual foi adicionada 20 ml de TBS aquecido a 37°C e 15 J.lIde

HzOz, até que bandas escuras pudessem ser visualizadas (até 15 min). Após serem

extensivamente lavadas com água destilada, as membranas de nitrocelulose foram deixadas para

secar entre duas folhas de papel de filtro em local arejado. O outro método foi realizado

utilizando o Kit ECL (Amersham Pharmacia Biotech). Nesse a atividade enzimática da
..

peroxidase leva a emissão de luminescência que é detectada utilizando-se filmes de raio X

(Kodak) através de tempos de exposição de 5 a 25 s.

2.25 Transferência das (3-glicosidasesde Tenebrio molitor para membrana de PVDF

A preparação de (3-Glicosidase3a e 3b purificadas foi cromatografada em Fast Desalting

(Pharmacia) em água milli-Q@com o intuito de retirar o sal presente na amostra, que a seguir foi

seco através de centrifugação à vácuo. Um total de 12 J.lgda enzima (aproximadamente 200

pmoles) foi ressuspendido em tampão de amostra e submetidas a eletroforese em SDS-PAGE em

uma concentração de poliacrilamida de 12 %. Para esse experimento a amostra não foi submetida

à fervura.

Após a eletroforese, as proteínas presentes nos géis foram transferidas para membranas

de PVDF segundo o método de Matsudaira (1987). Nesse, o gel foi incubado juntamente com a

membrana de PVDF em tampão de transferência CAPS 10 mM, metanol 10 % (v/v). A
1

transferência das proteínas presentes no gel foi realizada usando a célula de transferência Mini

Trans-Blot@ (Bio Rad). As condições da eletroforese foram de 300 mA por 2 h a uma

temperatura de 4°C. Após transcorrido o tempo de transferência, a membrana de PVDF foi

lavada 3 vezes por 5 min em água bidestilada, imersa em metanol e corada em solução 0,1 %

(p/v) de Coomassie Blue R-250 em 50 % (v/v) metanol por 5 min sob agitação. As bandas eram

então visualizadas pela descoloração da membrana em metanol 50 % (v/v) e então secas na

bancada.
~

Para monitorar a eficiência de transferência, o gel de poliacrilamida também foi corado

utilizando-se Coomassie Blue R-250 para verificar o quanto da proteína tinha permanecido no

gel. O resultado mostrou que toda a enzÍma havia sido transferida para a membrana de PVDF.
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" 2.26 Determinação de seqüências de peptídeos internos das ~-glicosidases de

Tenebrio molitor

Para o seqüenciamento de peptídeos internos, 12 J.!gde ~-Glicosidase 3a e 3b foram

dialisados e enviados liofizados para o seqüenciamento de aminoácidos realizados através do

serviço oferecido comercialmente pela Universidade do Kentucky (USA). A amostra foi então

submetida a digestão pela endoproteinase Lis-C e os peptídeos de cada amostra separados em

"
HPLC. Dessa separação foram escolhidos dois peptídeos da ~-Glicosidase 3b e um peptídeo da

~-Glicosidase 3a para serem submetidos ao seqüenciamento de aminoácidos. É importante

salientar aqui que o peptídeo seqüenciado da ~-Glicosidase 3a tinha o mesmo tempo de eluição

de um dos peptídeos da ~-Glicosidase 3b.

A banda de alto peso molecular, observada nas preparações da ~-Glicosidase 3b, que foi

transferida para a membrana de PVDF como descrito no item 2.25, foi recortada e submetida a

determinação da seqüência N-terminal de aminoácidos. Após prévia redução com DDT e

alquilação com iodoacetamida, as amostras foram seqüenciadas usando seqüenciador automático

Applied Biosystems (Perkin Elmer), baseado na reação da degradação de Edman. Os PTH

aminoácidos produzidos foram identificados a cada ciclo da reação pelos volumes de eluição

obtidos por cromatografias seqüenciais em coluna de fase reversa (Brownlee CI8). Nessa, a

coluna foi equilibrada em acetato de sódio contendo 5 % tetrahidrofurano e os peptídeos eluídos

através de um gradiente de acetonitrila e propanol (78:12). Esse seqüenciamento também foi

realizado pelo serviço oferecido pela Universidade do Kentucky (USA).
"

2.27 Meios de cultura para crescimento de bactéria e tampões usados nas técnicas de

biologia molecular

Os meios de cultura para o crescimento de células e os tampões utilizados nas técnicas de

biologia molecular foram preparados como descritos por Sambrook et aI. (1989).

ô
2.28 Extração de RNA total de intestino médio e detecção por eletroforese

Para a extração de RNA total das células do intestino médio de Tenehrio molitor,

duzentos animais foram dissecados e os epitélios do intestino médio separados e lavados em

salina (NaC12 %) preparada em H2O-DEPC. Esse cuidado foi tomado com o intuito de evitar a

ação de RNases. Durante a dissecção o material era estocado em tubos de microcentrífuga

mergulhados em banho de gelo-seco em etanol e, ao final, estocados a -80°C.
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"" Os epitélios foram então homogeneizadosem Potter-Elvehjemem 12 ml de Tryzol

(Gibco).O homogeneizadoobtido foi transferidopara umtubo de centrífugae permaneceupor 5

min a temperatura ambiente com o objetivo de permitir a dissociação dos complexos

nucleoproteicos. Foi então adicionado 0,2 ml de clorofórmio por ml de Tryzol usado na

homogeneização. O tubo foi agitado vigorosamente e deixado na bancada a temperatura

ambiente por 3 minutos. Estas amostras foram centrifugadas (12.000x g; 15 min; 4 DC)para a

'"

separação de duas fases: uma inferior vermelha (orgânica) e outra superior e incolor (aquosa)

onde se encontra o RNA total. A fase aquosa foi coletada e a ela adicionado 0,5 ml de

isopropanol por ml de Tryzol usado na homogeneização. Este material foi deixado a temperatura

ambiente por 10 min e, em seguida, centrifugado (12.000x g; 10 min; 4 DC).O sobrenadante foi

descartado e o precipitado lavado com etanol 75 % (v/v) (1 ml por ml de Trysol usado). Em

seguida este material foi seco sob fluxo de ar em uma capela e, finalmente, o RNA total

dissolvido em H2O-DEPC.

O RNA total obtido teve a sua integridade testada através de uma eletroforese em gel de

agarose. O gel foi preparado para uma concentração final de 1,5 % (p/v) de agarose em tampão

MOPS preparado com H2O-DEPC contendo formaldeido 18 % (p/v). As amostras foram diluídas

em tampão MOPS 5 vezes, formoI 17,5 % (v/v) e formamida 50 % (v/v), aquecidas por 15 min a

65 DCe, em seguida, adicionou-se o azul de bromofenol.

A eletroforese era realizada em uma voltagem de 120 V por um período de 3 h. Ao final

da eletroforese o gel foi incubado por 5 min em solução de brometo de etídio diluído e o RNA

visualizado em um transiluminador de UV (312 nm). A integridade do RNA foi verificada pela

presença da banda de RNA ribossômico.

2.29 Confecção de biblioteca de cDNA de intestino médio de Tenebrio moUtor

A preparação de RNA total, isoladas do epitélio do intestino médio de Tenehrio molitor,

foi enviada para a construção de biblioteca de cDNA pré-pronta À Zap II não direcional,

iniciadores randômicos e oligo dT (Stratagene, La Jolla, CA), confeccionada pela Clontech

Laboratories Inc. (PaIo Alto, CA). Essa biblioteca foi construída utilizando-se o vetor À Zap II

sendo os fragmentos de cDNA clonados não direcionalmente no sítio para enzima de restrição

ECO-RI. Durante a confecção das bibliotecas, o RNA poliA+purificado foi submetido à reação

de transcriptase reversa onde metade da amostra foi submetida a reação usando os iniciadores

randômicos e a outra metade o iniciador poliT. Logo, os cDNAs clonados nessa biblioteca

representam uma mistura de produtos provenientes desses dois tipos de reação.
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2.30 Plaqueamento e seleção primária na biblioteca de cDNA

Células XLl-blue MRF' foram crescidas em LB-líquido contendo maltose 0,2 % (p/v) e

..

MgS04 10 mM durante cerca de 16 h, a 30 DCe sob agitação a 250 rpm. Em seguida eram

precipitadas por centrifugação (2.000x g; 10 min; temperatura ambiente) e então ressuspensas em

'i\

MgS04 10 mM para uma D0600= 0,5. Uma alíquota de 600 ~l destas células foi incubada com

alíquotas da biblioteca de cDNA, contendo 5 x 103pfu, por 15 min a 37 De. Em seguida, eram

adicionados 6,5 ml de NZY-agarose e a mistura derramada sobre uma placa NZY-ágar 150 mm.

As placas de NZY-ágar permaneciam por um período de 6 h a 37 DCpara o aparecimento dos

primeiros sinais de placas de lise.

Uma vez com placas de lise formadas iniciava-se o procedimento de indução do promotor

da ~-galactosidase com IPTG. Para isso eram usadas membranas de nitrocelulose (Bio Rad), que

haviam sido anteriormente embebidas em IPTG 10 mM e deixadas secar na bancada. Essas

membranas eram colocadas cuidadosamente sobre o NZY-agarose de cobertura evitando a

formação de bolhas. As placas eram novamente incubadas a 37 DCdesta vez por um período de 4

h. As proteínas de fusão (~-galactosidase + polipeptídeo codificado pelo cDNA do inseto),

gerados pela indução, ficavam aderidas às membranas. Para finalizar, as placas eram deixadas

pelo menos 2 h a 4 DCpara evitar que pedaços de agarose ficassem aderidos às membranas de

nitrocelulose quando essas fossem retiradas da placa. Marcas eram feitas nas membranas e nas

placas de NZY-ágar, com o auxílio de agulhas, com o intuito de orientar o posicionamento da

membrana na placa. Esse procedimento é importante para se localizar os clones de interesse.

O procedimento de seleção de clones reconhecidos pelo anticorpo específico contra a ~-

Glicosidase 3a foi feita usanto a técnica de Westem blot descrita para a detecção de proteínas

(item 2.24). De posse dos sinais positivos revelados pelo anticorpo anti-~-Glicosidase 3a nas

membranas de nitrocelulose, foi feito a coleta dos clones. Utilizando-se das marcas de orientação

nas placas e nas membranas, pedaços do meio que continham os clones que apresentavam reação

.,.,

com o anticorpo eram retirados com a ajuda de uma ponteira descartável de pipeta automática.

Esses pedaços de meio eram então transferidos para 0,5 ml de tampão SM contendo 20 ~l de

clorofórmio. Após incubação de 1 a 2 h a temperatura ambiente a suspensão de fagos já podia ser

usada para experimentos posteriores.
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"o
2.31 Seleção secundária dos cIones positivos

Este procedimento foi realizado com o intuito de obter dones isolados reconhecidos pelo

anticorpo anti-p-Glicosidase 3a. Ele é necessário pelo fato do procedimento na seleção primária

não ser capaz de recuperar dones isolados, visto que a densidade de placas de lise por placa de

cultura é muito grande nesta fase inicial. Esse procedimento é basicamente semelhante ao da

seleção primária sendo as diferenças básicas: o material de partida, que aqui são os fagos do done

selecionado na seleção primária, e o número de dones usados na seleção, que aqui é muito

menor.

Assim, aliquotas de 200 ~l das células XL1-blue MRF' foram incubadas juntamente com

aliquotas dos fagos obtidos na seleção primária, contendo 3 x 102pfu, por 15 min a 37°C. Em

seguida eram adicionados 2,5 ml de NZY-agarose e a mistura derramada sobre uma placa NZY-

ágar 100 mm. Todos os outros procedimentos são idênticos aos descritos anteriormente (ver

item 2.29).

2.32 Excisão in vitro do plasmídio Bluescript

Células XL1-blue MRF' e SOLR foram crescidas em LB-liquido contendo maltose 0,2 %

(p/v) e MgS04 10 mM durante cerca de 16 h a 30°C sob agitação de 250 rpm. Em seguida as

células foram precipitadas por centrifugação (2.000x g; 10 min; temperatura ambiente) e

ressuspensas em MgS04 10 mM para uma D0600= 1,0.

Em seguida, 200 ~l de células XL1-blue MRF' foram co-infectadas com 30 ~l da amostra

de fago ÀZap II isolada (contendo aproximadamente 1 x 105partículas virais), obtido na seleção

secundária da biblioteca de cDNA, e 1 ~l de fago "helper ExAssist". Neste passo proteínas

codificadas pelo fago "helper" reconhecem especificamente regiões do DNA do fago À Zap II e

promovem a excisão e circularização de uma fita simples de DNA que contêm as seqüências do

plasmídio Bluescript e o inserto de cDNA contido pelo done de interesse. Após incubação em

LB-liquido a 37°C por 16 h, o plasmídio é então encapsulado pelas proteínas do fago "helper" e

eliminado pelas células XL 1-blue MRF'. Para se purificar os fagos, a cultura foi incubada a 70°C

por 15 min, período esse suficiente para matar as células XL1-blue MRF' presentes no meio.

Finalmente, esse material era centrifugado (2.000x g; 10 min; temperatura ambiente) e o

sobrenadante, contendo os fagos carregando o plasmídio pBluescript e fagos À Zap lI,

recuperados.
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o Para [matizar,as células SOLR foram transformadascom o plasmídioBluescript.Para

isso, 200 /lI de células SOLR foram incubadas com 10 /lI da preparação de fagos obtida no passo

anterior. Após 15 min de incubação a 37°C essas células foram plaqueadas em meio LB-ágar

contendo ampicilina (50 /lg/ml). As placas foram incubadas por 16 h a 37°C.

Durante esse procedimento, os fagos "helper ExAssist" infectam essas células, mas não

são capazes de crescer. Essas células são selecionadas negativamente em meios contendo

"
ampicilina. Os fagos À Zap II não são capazes de infectar as células SOLR. Células infectadas

pelos fagos "helper ExAssist" contendo como material genético o plasmídio pBluescript são

selecionadas positivamente em meios contendo ampicilina.

As colônias isoladas obtidas no meio LB-ágar contendo ampicilina foram crescidas em

meio LB-líquido também contendo ampicilina (50 /lg/ml). Em seguida foram submetidas a um

procedimento de "mini-prep" (item 2.36) para extração do plasmídio Bluescript que foi, a seguir,

submetido à digestão por enzimas de restrição ou a seqüenciamento automático.

2.33 Reação em cadeia com DNA polimerase em termociclador (PCR)

As reações de PCR eram realizadas em tampão Tris-HCII0 mM pH 8,4 contendo KCl50

mM, gelatina 0,01 % (p/v), Triton X-I00 0,1 % (p/v), MgCh 1,5 mM e dNTP 0,2 mM. Os

iniciadores eram usados em uma concentração final de 100 /lM juntamente com 5 U de Taq

"

DNA Polimerase. Como DNA molde foram usadas alíquotas da biblioteca de cDNA do tubo

digestivo de Tenebrio molitor contendo um número de aproximadamente 6xl07 pfu. As reações

foram realizadas em um termociclador Robocycler (Stratagene).

Cada reação de PCR era composta de 1 ciclo inicial onde a mistura de reação permanecia

por 10 min a 94°C sem ter sido acrescentada a Taq DNA Polimerase. Esse ciclo tinha como

finalidade promover a desnaturação das proteínas da cápsula do fago e exposição do DNA viral.

Em seguida era adicionada a enzima à mistura de reação e realizados mais 30 ciclos como

descrito a seguir: 1 min a 94°C, para a desnaturação da dupla fita do DNA; 1 min em uma

temperatura de pareamento dos iniciadores (escolhida de acordo com os iniciadores usados) e,

finalmente, 1 min a 72°C para elongamento da fita complementar de DNA. Para o cálculo da

temperatura de pareamento dos iniciadores foi utilizada a seguinte equação: Tm(OC)= 2.(A+T) +

4.(G+C).

Para analisar os :&agmentosde DNA derivados da amplificação com PCR foram feitas

eletroforeses em gel de agarose. Os géis foram preparados na concentração final de 1 % (p/v) de
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agarose em tampão TAE (Tris-Acetato 8 mM, EDTA 0,4 mM, pH 8,5) e as amostras de DNA

eram resolvidas em uma diferença de pontêncial de 80-100 V.

Ao material a ser separado por eletroforese foi adicionado um tampão de amostra (0,1

volumes da amostra) contendo azul de bromofenol. Este último era usado para monitorar a

migração da amostra e determinar o encerramento da eletroforese. Após a eletroforese, o DNA

era evidenciado utilizando-se brometo de etídio (0,5 Ilg/rnl) e visualizado em transiluminador de

"
luz UV (312 nrn). Os fragmentos de DNA foram recuperados diretamente dos géis de agarose

usando um protocolo de extração QlAEX II (Quiagen), o qual baseia-se na dissolução da

agarose em um tampão de alta força iônica e ligação do DNA a uma resina de troca iônica.

2.34 Ligação de fragmentos de DNA a plasmídios vetores

Para a clonagem de fragmentos de DNA obtidos de amplificações por PCR, foi utilizado

o Kit de ligação pGenT-Easy vector Sistem I (Promega). Nesse foi usada uma mistura de reação

que consistia de T4 DNA ligase, 1 Ilg de plasmídio juntamente com o fragmento de PCR

(purificado de géis de agarose) a ser clonado em tampão apropriado. Essa mistura foi incubada

por 16 h a 4°C. O produto de ligação foi utilizado para transformar bactérias competentes.

2.35 Preparação de bactérias competentes

Uma colônia isolada da Escherichia coZi da linhagem XL1-blue :MRF"foi crescida em

LB-líquido durante 16 h, a 37°C e sob agitação de 250 rpm. Em seguida 400 rnl de LB líquido

eram inoculados com 4 rnl desta cultura inicial e mantidos nas mesmas condições anteriores de

crescimento até que se atingisse uma D0600= 0,375. As células eram então transferidas para

tubos de centrífuga previamente resfriados e mantidas no gelo por 10 minoEm seguida, eram

precipitadas por centrifugação (1.600x g; 7 min; temperatura ambiente). O sobrenadante foi

descartado e o precipitado contendo as células era ressuspendido em 10 rnl de solução

~

previamente autoclavada de CaCh 60 mM solubilizado em tampão PIPES 10 mM, pH 7,0 e

contendo glicerol15 % (v/v). Esse material era novamente precipitado por centrifugação (1.000x

g; 5 min; temperatura ambiente), o precipitado ressuspendido em 10 rnl de solução de CaCh

descrita anteriormente e mantido no gelo por 30 minoApós essa incubação realizava-se uma nova

centrifugação (1.000x g; 5 min; temperatura ambiente), as células eram ressuspendidas em 2 rnl

de solução de CaCh, aliquotadas e mantidas a -80°C. Estas alíquotas continham as células

prontas para a transformação.
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o 2.36 Transformação de bactérias competentes

Para a transformação de bactérias foi usada linhagem XLl-blue MRF' de Escherichia

coli previamente preparada como descrito no item 2.34. O volume total do meio de reação de

ligação dos fragmentos ao plasmídio vetor (item 2.34 - 20 JlI)era adicionado a 100 JlIde células

competentes e mantido em gelo por 30 minoEm seguida as células eram submetidas a um choque

b

térmico a 42°C por 2 min e retomavam ao gelo por mais 3 minoAdicionava-se então 0,5 ml de

LB-líquido e as células eram mantidas a 37°C por 1 h para a recuperação e expressão do gene de

resistência a ampicilina (presente no plasmídio "pGen T-Easy vector" usado na transformação).
'"

Em seguida, as células eram plaqueadas em LB-ágar contendo ampicilina (50 Jlg/ml) e

IPTG/Xgal (eram adicionados 100 JlI de IPTG 100 mM e de Xgal 50 mg/ml às placas LB-ágar

de 100 mm que eram espalhados com um alça de Drigalsky sobre a superficie da placa) e

mantidas a 37°C durante 16 h. As bactérias transformadas com o plasmídio contendo o inserto

cresciam nestas placas originando colônias brancas.

2.37 Preparação de plasmídios a partir de cultura de bactérias

Os plasmídios foram preparados a partir de 3 ml de cultura de bactérias, crescidas em

meio líquido, usando o protocolo "Wizard Miniprep" (Promega). As bactérias eram precipitadas

por centrifugação e ressuspendidas em tampão Tris-HC150 mM pH 7,5 contendo EDTA 10 mM

e RNase a 100 Jlg/ml. Em seguida, realizava-se uma lise alcalina usando uma solução de NaOH

0,2 M e SDS 1 % (p/v) e a solução neutralizada pela adição de uma solução de acetato de

potássio 1,32 M, pH 4,8. Esta mistura era centrifugada (lO.OOOxg; 15 min; temperatura

ambiente) e o sobrenadante aplicado em uma mini-coluna contendo uma resina de troca iônica. A

coluna era lavada com tampão acetato 80 mM, EDTA 40 JlM e etano155 % (v/v) para a retirada

do material contaminante. Finalmente, o plasmídio era eluído da coluna com água milli-Q@.O

rendimento e a pureza da amostra de plasmídio eram avaliados através de determinação da

absorbância a 260 nrn e 280 nrn.

~

2.38 Digestão de DNA usando a enzima de restrição EcoRI

Amostras contendo plasmídios (2 a 5 Jlg) foram digeridas com EcoRI (Promega) usando

o tampão e o número de unidades indicadas pelo fabricante. A mistura de reação era incubada

por 1 h a 37°C e a reação enzimática interrompida por incubação em banho em ebulição por 3

minoOs produtos de digestão eram então separados em gel de agarose 1 % (P/v).
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o 2.39 Reação de seqüenciamento de DNA

Para o seqüenciamento de DNA foi utilizado o procedimento que se baseia no método de

interrupção da reação de polimerização do DNA com o uso de didesoxiribonucleotídeos (Sanger

et aI., 1977). As amostras a serem seqüenciadas foram enviadas para o laboratório do Projeto

Genoma Xantomonas associado ao grupo ONSA sob coordenação do Prof. Pemando C. Reinach

1

(Instituto de Química - USP - São Paulo - SP). A reação de seqüenciamento foi realizada

usando 500 ng de DNA molde, 1 ~l de iniciador na concentração de 3.3 pmol/~l, 2 ~l de
..

"Termintor Ready Reaction Mix" (Perkin Elmer), 6 ~l de tampão Tris-HCl 200 mM, pH 9,0, 5

mM MgCh para um volume fmal de 20 ~1.As reações foram realizadas em um termociclador em

um método de 40 ciclos que consistia de incubações seqüenciais de: 10 segundos a 96°C; 5

segundos a 50°C; 4 minutos a 60°C. Nessa técnica de seqüenciamento automático cada

didesoxiribonucleotídeo usado apresentava-se ligado a grupos fluorescentes distintos, o que

facilita a detecção dos produtos da reação de seqüenciamento no gel de poliacrilamida.

2.40 Comparação de seqüências em banco de dados e alinhamento múltiplo de

. seqüências

As seqüências de nucleotídeos e de aminoácidos obtidas neste trabalho foram comparadas

com outras seqüências de ~-glicosidases depositadas em bancos de dados. Para isso foi feita uma

consulta ao ''National Center for Biotechnology Information" (http://www/ncbi.nlm.nih.gov).

onde foi utilizado o programa de alinhamento de seqüências BLAST (Altschul et aI., 1990).

Para o alinhamento múltiplo de seqüências de polipeptídeos foi usado o programa Clustal

X (1.64b) na condição padrão do programa. As seqüências para comparação foram retiradas do

Gen BankTM,sendo elas: ~-glicosidase digestiva de Spodopterafrugiperda (AF052729), lactase-

florizina hidrolase de Oryctolagus cuniculus (Z27167), ~-glicosidase citossólica de Cavia

porcelus (U50545), ~-glicosidase cianogênica de Trifolium repens (X56733), amigdalina

hidrolase de Prunus serotina (U26025) e ~-glucosidase de Arabidopsis thaliana (AB0168879).

2.41 Imunocitolocalização por microscopia eletrônica

A imunocitolocalização por microscopia eletrônica foi feita usando o anticorpo produzido

contra a ~-Glicosidase 3a. O epitélio do intestino médio de Tenebrio molitor foi dissecado como

descrito anteriormente (item 2.02) e dividido em três partes de tamanho aproximadamente iguais.

A porção média foi descartada e as regiões dos extremos anterior e posterior do epitélio

..
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transferidas separadamente para solução de fixação (glutaraldeido 5 % e paraformaldeido 4 % em

tampão fosfato 100 mM, pH 7,4). Os tecidos fixados foram desidratados em soluções com

concentrações crescentes de etanol a temperatura ambiente e, finalmente, embebidos em resina

acrilica L.R. White (Agar Aids, USA) por 24 h a 50°C. Secções finas de tecido foram obtidas em

ultramicrótomo e transferidas para telas de níquel.

A cada um dos cortes foi aplicada uma gota TBS (Tris 0,1 M, NaCI 0,3 M, NaN3 0,1 %

p/v) contendo albumina sérica bovina 1 % (TBS-BSA). Após 30 min foi adicionado o anticorpo

anti ~-Glicosidase 3a em uma diluição de 1:100 em TBS-BSA e incubado por 90 min a

temperatura ambiente. Em seguida, o corte foi lavado com TBS-BSA e incubado com anticorpo

anti-IgG de coelho, produzido em cabra, conjugado a partículas de 10 nm de ouro coloidal. Esse

último foi diluído na proporção de 1:15 em tampão TBS-BSA. Os cortes foram finalmente

lavados com água bidestilada e corados com acetato de urânio e citrato de chumbo (Reynolds,

1963). Controles tiveram o anticorpo primário omitido. Todos os cortes foram visualizados em

um microscópio eletrônico de transmissão Phillips 301.

2.42 Imunocitolocalização por microscopia confocal

A imunocitolocalização por microscopia confocal foi feita usando o anticorpo produzido

contra a ~-Glicosidase 3a. O intestino médio de Tenebrio molitor foi dissecado como descrito

anteriormente (item 2.02) e o epitélio inteiro transferido imediatamente para a solução fixadora

Zamboni (Stefanini et aI., 1967) onde permanecia por 16 h a 4°C. Após lavagem em tampão

PBS, as amostras foram embebidas em resina Tissue Tek (Miles Inc., USA) e congeladas em

nitrogênio líquido. Secções de tecidos obtidas em criostato (14 ~m de espessura) foram

recolhidas em placas de vidro cobertas com polilisina e imunoensaiadas usando o método de

imunotluorescência indireta.

Para a realização da imunocitoquímica, os cortes foram imersos em tampão PBS (10 mM

Na2HP04, 1,05 M NaC1, 2 mM KH2P04) contendo 0,2 % (v/v) de Triton X-lOO por 2 h a
~

temperatura ambiente, em seguida foram lavados com tampão PBS e incubados com o anticorpo

anti ~-Glicosidase 3a em uma diluição de 1:400 em PBS contendo 0,1 % (p/v) de albumina sérica

bovina e 0,01 % de NaN3 (PBS-BSA) por 16 h a 4°C. Como controle, as amostras foram

também incubadas com o soro pré-imune nas mesmas condições. As amostras foram lavadas com

PBS a temperatura ambiente e foram incubadas com o anticorpo secundário, anti-IgG de coelho,

produzido em mula, ligado a fenilisotiocianato (FITC) - (Amersham Little Chalfont, UK). Esse
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anticorpo foi diluído 1:1000 em tampão PBS-BSA por 1 h a temperatura ambiente. Após

lavagensem PBS a temperatura ambiente,os cortes foram montados em Vectashield(Vector

Labs,. Inc., USA) e examinados em um microscópio confocal Zeiss LSM 410.

3 Resultados
(,

"
3.01 Comparação das ~-glicosidases de Tenebrio moUtor com as enzimas presentes em

sua dieta

A fração solúvel do homogeneizado de conteúdo luminal do intestino médio de Tenebrio

molitor foi submetido a uma focalização isoelétrica (Figura 07 A). Nessa técnica foram separadas

três atividades de ~-glicosidases apresentando pI de 7,4, 7,1 e 6,9. A enzima de maior pI

apresentou uma atividade majoritária sobre NP~Dgal e as outras duas, por sua vez, atividade

majoritária sobre NP~Dglu e celobiose. A recuperação da atividade enzimática nessa técnica se

mostrou baixa (27% para a atividade sobre celobiose; 28% para a atividade sobre NP~Dglu; 18%

para a atividade sobre NP~Dgal).

Para verificar se as atividades de ~-glicosidases encontradas no tubo digestivo de

Tenebrio molitor eram provenientes do farelo de trigo, usado na dieta desse animal, a fração

solúvel do homogeneizado do farelo de trigo foi também submetido a uma focalização

isoelétrica. O resultado (Figura 07 B) mostra que as enzimas presentes no alimento são diferentes

das encontradas no intestino médio de Tenebrio molitor. A recuperação da atividade enzimática

nessa técnica se mostrou semelhante à do homogeneizado (16% para a atividade sobre celobiose;

42% para a atividade sobre NP~Dglu; 39% para a atividade sobre NP~Dgal). Isso descarta a

possibilidade de que alguma das ~-glicosidases digestivas desse animal ser proveniente de sua

dieta.

~
3.02 A ~-Glicosidase 1 de Tenebrio moUtor

3.02.1 Purificação da ~-Glicosidase 1

Para a realização do passo inicial de purificação adicionou-se sulfato de amônio para

concentração final de 1,7 M à fração solúvel do homogeneizado do conteúdo luminal do intestino

médio de Tenebrio molitor. Esse procedimento levou a precipitação de parte das proteínas
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" contidas na preparação. Contudo, a maior parte da atividade continuou a ser recuperada na

ftação solúvel(90 % para a atividadesobrecelobiose;80 % para a atividadesobreNP~Dglu;84

% para a atividade sobre NP~Dgal). Esse material foi então cromatografado em Econo-Pac

Methyl mc onde foram separados três picos de atividade de ~-glicosidases (Figura 08 A). A

enzima eluída da coluna Econo-Pac Methyl mc entre as ftações 44 a 55, foi denominada de ~-

Glicosidase 1. O enriquecimento observado para a ~-Glicosidase 1 durante esse passo foi de 7,5

'"
vezes e a recuperação de atividade enzimática foi de 57 % com relação material inicial (Tabela

01). O material obtido nesse passo foi cromatografado em Fast Desalting, com o intuito de

equilibrar a preparação para o passo cromatográfico posterior (dados não mostrados). A

recuperação de atividade enzimática nesse passo é quase total. As ftações ativas eluídas da Fast

Desalting foram submetidas a uma cromatografia em Mono Q (Figura 08 B), onde a atividade de

~-glicosidase elui como um único pico. A recuperação da atividade aplicada foi de 67 % e obtido

um enriquecimento de 2 vezes em relação ao material anterior. Para finalizar, adicionou-se

sulfato de amônio às ftações coletadas e reunidas da coluna Mono Q para uma concentração final

de 1,7 M e foram aplicadas na coluna Phenyl Superose (Figura 08 C). Aqui a atividade também

elui em apenas um pico. A recuperação de atividade nas ftações reunidas nessa cromatografia foi

de 45 % e observado um enriquecimento de 2 vezes.

As ftações obtidas nos passos cromatográficos principais da rotina de purificação foram

submetidas a eletroforese em SDS-PAGE (Figura 09). As ftações reunidas após eluição da

coluna Econo-Pac Methyl mc (raia 2) mostra a diminuição de um certo número de bandas de

proteínas quando comparados ao homogeneizado (raia 1). Após a coluna Mono Q há um

enriquecimento muito grande de bandas na faixa de Mr 75.000 e na de Mr 14.000 (raia 3).

Finalmente, a preparação apresentou apenas dois polipeptídeos após a cromatografia em Phenyl

Superose (raia 4). Os dois polipeptídeos são melhor visualizados durante a revelação pela

coloração pela prata, pois o gel mostrado aqui ficou muito tempo em solução reveladora. Esses

polipeptídeos apresentam Mr de 59.000 e 59.500. Pode ser observado também um contarninante

tênue com Mr de 70.000. Na raia 5, onde foi aplicada a metade da quantidade de amostra eluída

da Phenyl Superose, não é observada a presença do contarninante de Mr 70.000, sugerindo que

ele seja desprezível e só foi visualizado pois o gel ficou muito tempo em solução reveladora.

Outro fato interessante é que quando comparamos o material aplicado na raia 5 com o da raia 4

observamos resultados diferentes. Nas duas raias foram aplicadas amostras eluídas da Phenyl

Superose e a diferença entre elas é que o material aplicado na raia 4 passou por um tratamento de
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Figura 09 - SDS-PAGE 12% das frações reunidas durante a marcha de purificação da ~-
Glicosidase 1. As amostras aplicadas nas raias 1 a 4 e PM foram submetidas a fervura antes de

serem aplicadas no gel. (A) Gel corado pela prata segundo Blum et aI. (1987) para evidenciar

proteínas: PM - padrões de peso molecular; raia 1 - fração solúvel do homogeneizado do

conteúdo luminal do intestino médio de Tenebrio molitor (8 j.!gde proteína); raia 2 - frações

reunidas após eluição da cromatografia em Econo-Pac Methyl mc (6 j.!gde proteína); raia 3 -

frações reunidas após eluição da cromatografia em Mono Q (4 j.!gde proteína); raia 4 -frações

reunidas após eluição da cromatografia em Phenyl Superose (30 mU de atividade sobre

NP~Dglu); raia 5 - mesma amostra da raia 4 sem tratamento por fervura (15 mU de atividade

sobre NP~Dglu). (B) Gel corado segundo Manchenko (1994) para evidenciar atividade

enzimática: raia 6 - mesma amostra e tratamento da raia 5 (5 mU de atividade sobre

NP~Dglu).
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fervura antes da eletroforese o que não aconteceu com o material aplicado na raia 5. O resultado

evidencia que na amostra que não foi submetida à fervura o polipeptídeo de Mr 59.500 não está

presente. Isso sugere que as duas bandas observadas em amostras fervidas possam ser a mesma

.

proteína em formas desnaturadas um pouco diferentes. Além disso, quando o material não é

submetido a fervura, outros polipeptídeos são observados entre o de Mr 27.000 e o de Mr

59.000.

'.
Outro resultado interessante é o obtido quando a amostra que não foi tratada por fervura,

é ensaiada para verificar a atividade de ~-glicosidases (Figura 09, raia 6). Nessa, observa-se que

um polipeptídeo com peso molecular de Mr 27.000 é o responsável pela clivagem de MU~Dglu

na amostra eluída da Phenyl Superose e não o polipeptídeo de Mr 59.000, observado na

coloração pela prata. Na verdade esse resultado é um artefato e, assim, devemos estar com

apenas um polipeptídeo, conforme será comentado para a ~-Glicosidase 3.

i 3.02.2 Estabilidade da j3-Glicosidase 1

A j3-Glicosidase 1 perde atividade em incubações a 30 DCem tampão citrato/fosfato 100

mM (Figura 10). Os dados mostram que em meia hora de incubação a enzima perde cerca de 20

% da atividade e 50 % em três horas de incubação. Com o intuito de estabilizar a atividade

enzimática da j3-Glicosidase 1, foram testados diversos compostos estabilizantes de proteínas em

geral (Timasheff & Arakawa, 1990).

Glicerol e trealose foram capazes de manter a atividade original por até vinte e quatro

horas de incubação (Figura 10 C). Sulfato de amônio e sulfato de sódio também estabilizaram a

enzima, mas não tão bem, uma vez que se observa uma ligeira queda na atividade 'em vinte e

quatro horas de incubação (Figura 10 B). Das substâncias testadas apenas o PEG não foi capaz

de estabilizar a enzima, talvez pela baixa concentração usada no ensaio (Figura 10 A). Esse

problema não pode ser contornado uma vez que esse composto é pouco solúvel e em

concentrações mais altas sua viscosidade é grande.

Conforme mostrado (Figura 10), a presença de todos os compostos levou a uma

atividade menor do que a do grupo controle em tempo zero de incubação. Esse resultado indica

que estes compostos devem estar inibindo a enzima. Isso foi confirmado determinando-se a

atividade da ~-Glicosidase 1 em concentrações diferentes de substrato na presença e na ausência

de cada um dos compostos (Figura 11). Os resultados mostram que todos os compostos

ensaiados aqui inibem a atividade da ~-Glicosidase 1 na concentração em que estão sendo
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usados.

Uma vez que esses compostos estabilizantes da atividade da ~-Glicosidase 1 não

poderiam ser usados na determinação dos seus parâmetros cinéticos, decidimos verificar se a

presença do substrato não seria suficiente para promover essa estabilização. Para isso foram

determinados os parâmetros cinéticos para diversos substratos (celobiose, NO~Dglu, NP~Dglu e

o
o

prunasina) em ensaios realizados em incubação de seis e doze horas. A Vmax obtida nesses dois

tempos foram iguais com todos os substratos, contudo, as retas obtidas em incubação por 12 h

eram ruins e apresentavam um valor de Kmque não era confiável (dados não mostrados). Esse

resultado mostra que a ~-Glicosidase 1 é estabilizada em altas concentrações de substrato,

porém, em baixas concentrações de substrato estaria ocorrendo a perda da atividade enzimática

resultando em retas ruins em tempos longos de ensaio. Uma vez que a caracterização cinética foi

feita usando tempos de no máximo 6 h de incubação e que as curvas ruins foram descartadas,

pode ser dito que os parâmetros cinéticos obtidos para essa enzima são confiáveis.
l'

3.02.3 Especificidade da ~-Glicosidase 1

A ~-Glicosidase 1 teve a sua atividade testada sobre diversos substratos. Foi usado um

tempo longo de incubação para verificar não só quais substratos são bem clivados pela enzima

mas também os que são clivados em taxas mais lentas. Os resultados obtidos para os substratos

que são melhor clivados provavelmente atingiram um ponto onde o ensaio não é linear, mas isso

não pode ser dito ao certo uma vez que o ensaio foi feito em apenas um tempo de incubação.

Não foi determinada também a quantidade de atividade enzimática que era perdida durante o

ensaio. Assim, resultados obtidos aqui só podem ser analisados de forma qualitativa.

Os resultados obtidos (Tabela 02) mostram que: (i) arnigdalina, celobiose, gentiobiose,

helicina, NO~Dglu, NP~Dcelobiosídeo, NP~Dfuc, NP~Dglu e prunasina são bons substratos

para a ~-Glicosidase 1; (ii) AP~Dglu, fenil~Dglu, indoxil~Dglu, NPaLara e n-octil ~-D-

glicopiranosídeo são substratos ruins para a ~-Glicosidase 1; (iii) florizina, lactose, linamarina,

NP~Lara, NP~Dgal, NP~Dgluc, NP~Dman, NP~Dxil, n-octil ~-tio-D-glicopiranosídeo e

sinigrina, ou são péssimos, ou não são substratos para essa enzima.

A incapacidade de clivar n-octil ~-tio-D-glicopiranosídeo e sinigrinajá era esperada, uma

vez que esses glicosídeos são S-glicosídeos, e não um O-glicosídeo como na maioria dos

substratos testados aqui. A incapacidade de clivar linamarina e a baixa atividade sobre florizina

deve ser devido aos seus aglicones. No primeiro composto o aglicone deve ser pequeno para
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posicionar a ligação glicosídica e no segundo deve ser volumoso demais para permitir o encaixe

correto do substrato no sítio ativo.

A determinação de kcat/Kmpara diferentes glicosídeos (Tabela 03) deixa claro que a

estrutura do aglicone illfluencia bastante a afinidade da enzima pelo substrato. MUPDglu é o

.
"

substrato pelo qual a p-Glicosidase 1 tem maior afinidade, sugerindo que o subsítio para a

ligação do aglicone pode acomodar grupos maiores que uma glicose. Comparado os parâmetros

cinéticos para a clivagem de celobiose, NPpDcelobiosídeo e oligocelodextrinas pode ser visto

que essa afirmação deve estar correta uma vez que o Kmdiminui à medida que se aumenta o

tamanho do aglicone do glicosídeo.

Comparando os valores de kcat/Km(Tabela 03) pode ser dito que a p-Glicosidase 1 cliva

bem tanto os aril glicosídeos como dissacarídeos e oligocelodextrinas. Contudo, dos aril

glicosídeos naturais testados aqui: amigdalina; prunasina e helicina, somente o último é clivado

"
..

em taxas comparáveis aos melhores substratos para a p-Glicosidase 1. As oligocelodextrinas são

bem hidrolisadas por essa enzima assim como dissacarídeos. É interessante notar também que a p-

Glicosidase I cliva celobiose (glucosil p 1, 4 glicose) e laminaribiose (glucosil p 1, 3 glicose) em

taxas muito semelhantes o que não é comum para outras p-glicosidases.

O Km da p-Glicosidase 1 para oligocelodextrinas é decrescente até celotetraose e cresce

para celopentaose, indicando que a enzima deve possuir 4 subsítios de ligação de glicose (-1, +1,

+2, +3; Davies et aI., 1997). A afinidade dos vários subsítios para glicose foi calculada (Figura 12

A) segundo Hiromi (1972). Desse resultado foi possível obter um valor para o kintpara a

clivagem de uma ligação glicosil p 1,4 glicose que seria de 11,9 S-l. Esse valor é semelhante aos

valores de kcatobservados para a clivagem de oligocelodextrinas por essa enzima, sugerindo que

não deva ocorrer muitas ligações não produtivas entre o substrato e o sítio ativo. Através dessa

mesma abordagem foi possível calcular também a afinidade do subsítio +2 para a ligação a p-

nitrofenil usando os valores de kcat!Kmpara a clivagem de celobiose e NPpDcelobiosídeo. Pode

ser visto que esse subsítio apresenta maior afinidade para glicose do que pelo p-nitrofenil.

Outro resultado interessante foi observado para a cliva:gem de oligocelodextrinas e

amigdalina. Foi observado que esses substratos apresentam uma cinética de inibição pelo

substrato, onde a atividade da enzima é inibida de uma forma não competitiva em altas

concentrações de substrato. As constantes de inibição pelo substrato para as oligocelodextrinas

se mostraram crescentes a medida que se aumenta o número de glicoses nos oligossacarídeos

testados aqui. Foram observados valores de Kj de 18 :I: 5; 9,5 :I: 0,1 e 2,4 :I: 0,6 mM para a
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clivagem de celotriose, celotetraose e celopentaose, respectivamente.Já para a clivagem de

amigdalinao Kjobservadofoi de 120:f:30 mM.

Os resultadosde inibiçãocruzadamostramque todos os substratosinibidoresapresentam

um padrão de inibição competitiva linear simples (como exemplificado na Figura 13). Foram

escolhidos diversos substratos para a inibição da clivagem do substrato MUI3Dglu.Podemos ver

<,
"

que os valores de Kj para todos os substratos ensaiados (Tabela 04), se assemelham muito ao

valor de seus Km, quando esses são utilizados como substrato. Isso sugere que essa enzima

apresenta um único sítio ativo.

3.03 A I3-Glicosidase2 de Tenebrio molitor

3.03.1 Purificação da I3-Glicosidase2

A marcha de purificação para a I3-Glicosidase2 de Tenebrio mo/itor usou como passo

inicial uma eletroforese preparativa em Prep Cell (Bio Rad) (Figura 14 A). A recuperação da

atividade enzimática obtida foi de 24 % e obtido um enriquecimento de 6 vezes em relação à

fração solúvel do homogeneizado do conteúdo luminal do intestino médio de Tenebrio mo/itor

(Tabela 05). Apesar dessa recuperação ser baixa para um passo inicial de purificação, essa

técnica foi usada uma vez que todas as outras tentativas de purificação realizadas sem usar Prep

Cell não foram eficientes na purificação dessa enzima. O pico com atividade exclusiva sobre

NPI3Dgal foi reunido e cromatografado em Mono Q (Figura 14 B) com 10 % de glicerol no

tampão de eluição. A adição de glicerol teve com intuito obter uma melhor recuperação da

atividade enzimática. O resultado mostra a eluição de um pico único, sendo recuperada boa parte

da atividade aplicada (60 %) e com um enriquecimento de 2,5 vezes em relação ao material

anterior. Dando continuidade à marcha de purificação, as frações contendo a atividade

enzimática, reunidas após a eluição da coluna Mono Q, foram submetidas a uma cromatografia

em AJkyI Superose (Figura 14 C). Nesse passo o tampão de corrida também continha 10 % de

glicerol. Nessa cromatografia também ocorre a eluição de um pko majoritário de atividade

enzimática, sendo as frações mais ativas reunidas. A recuperação de 20 % da atividade durante

esse passo foi considerada aceitável, em se tratando de um passo final de purificação, porém não

houve enriquecimento algum da atividade enzimática nesse passo.

As amostras obtidas nessa marcha de purificação foram submetidas a uma eletroforese

desnaturante em SDS-PAGE. Pelo resultado (Figura 15) podemos observar o desaparecimento
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Tabela 04 - Inibição da f3-Glicosidase1 de Tenebrio mo/itor

. Substrato Inibidor Ki (mM) Ki/Km

'"
MUf3Dglu Celobiose 0,6:1: 0,2 0,7

....--.-.....-................-.......................-............................-.........-............-.....-.......-...............-.....................................................................--.............. ....-.....

MUf3Dglu Helicina 0,4:1:0,14 0,8
....-.........-..............-......-..........--.......-............................-........................-..-.......................--.......................-.-........................-.--.........-......-.....

MUf3Dglu Prunasina 6,5 :1:0,8 0,8

MUf3Dglu NOf3Dglu 0,4 :1: 0,25 1
'--""'..'.""--'."-"'.

MUf3Dglu NPf3Dcelo biosídeo 0,5 :1:0,4 0,9
....---....

MUf3Dglu NPf3Dfuc 0,8 :1:0,2 1,3
....-..-..-..... ....--....

MUf3Dglu NPf3Dglu 1,3 :1:0,2 0,7

Os dados foram obtidos através da incubação de enzima f3-Glicosidase 1 purificada em

5 concentrações diferentes do substrato MUf3Dgluem 5 concentrações de substrato

competidor preparado em tampão citrato/fosfato 50 mM, pH 5,5. Os parâmetros

cinéticos foram determinados (média e desvio padrão da média) com a utilização do

programa Enzifitter. ,

~
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para o substmto NP(3Dgall0 mM (.). Os triângulos abertos correspondem às frações que

foramreunidas dumnte marcha de purificação.
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de vários polipeptídeos de baixo peso molecular, presentes na fração solúvel do homogeneizado

do conteúdo luminal do intestino médio de Tenebrio rnolitor (raia l), após eletroforese

preparativa em Prep Cell (raia 2). Na cromatografia em Mono Q ocorre um enriquecimento

muito grande de bandas de Mr acima de 66.000 (raia 3). Já a preparação obtida após

cromatografia em Alkyl Superose apresenta um único polipeptídeo de Mr 67.000 (raia 4). Esse

; último resultado mostra que, embora o enriquecimento não aumente após a cromatografia em

Alkyl Superose, esse passo é necessário para que todas as proteínas contaminantes sejam

removidas. O fato de não haver enriquecimento da J3-Glicosidase2 nesse passo certamente se

deve à perda de atividade da enzima. Quando o material eluído da Alkyl Superose é aplicado em

SDS-PAGE, sem que a amostra fosse tratada por fervura e a atividade de J3-glicosidase é

evidenciada no gel (raia 5), observa-se que um polipeptídeo de Mr 34.000 é o responsável pela

clivagem de MUJ3Dgal. Quando essa amostra não fervida é corada pela prata, pode ser

observados o polipeptídeo presente na raia 4 e um polipeptídeo minoritário na mesma região

onde se detecta a atividade enzimática (dados não mostrados). Esse resultado é muito semelhante

ao obtido para a J3-Glicosidase1 (item 3.02.1) e será estudado mais detalhadamente com a J3-

Glicosidase 3a.

A J3-Glicosidase2, obtida após a cromatografia em Alkyl Superose continha 10 % (p/v)

de glicerol. Como será mostrado (Tabela 07), essa enzima é inibida por esse composto (~ de 0,5

% p/v), o que desqualifica esse material para ser usado durante a caracterização cinética da J3-

Glicosidase 2. Devido a isso, após cromatografia em Alkyl Superose o material foi submetido a

uma cromatografia em Fast Desalting (dados não mostrados) para a retirada do glicerol. Essa foi

feita em tampão ótimo para a atividade enzimática (citrato/fosfato 50mM, pH 4,5) e na presença

de 60 mM de MgCh, que estabiliza a atividade da J3-Glicosidase2 nessa cromatografia (dados

não mostrados). Desse modo recuperou-se 65 % da atividade original aplicada na Fast Desalting.

3.03.2 Especificidade da f3-Glicosidase2

A f3-Glicosidase2 não mosbou atividade significativa sobre qualquer glicosídeo contendo

glicose na extremidade não redutora, seja esse natural ou sintético (dados não mostrados).

Devido a isso, poucos substratos puderam ser testados para a determinação de kcate Km.(Tabela

06). Essa enzima, como a f3-Glicosidase 1, é capaz de clivar NPaLara, mas com velocidade

muito baixa, o que impediu a determinação de qualquer parâmetro cinético.

Os resultados indicam que a f3-Glicosidase 2 é muito específica para a clivagem de

--- -- - - - -- -- - - -- - -- - --



82

c

Tabela 06 - Especificidade da f3-Glicosidase2 de Tenebrio molitor

Substratos kcat (10-1 s-l) Km (mM) kcat/Km (S-1M-1)
kcat/Km

relativo

Dissacarídeo
............................................. ........-............................................................................................ .................................................-...........

Lactose 5,0::1:0,2 190 ::I:20 2,6::1: 0,3 5
................-............... .............. ............................................_...............................

Glicosídeos Sintéticos
.-...............-...............-...----................ ......-.........-.... ....-........-...-.....-..............-................

MUf3Dgal 6,1 ::I:0,1 0,11 ::I:0,01 5.500::1: 500 100
.....................-........

NPf3Dfuco 4,7::1:0,7 36::1:9 13::1:3 0,2
..................-...--......--...--......-.......-....-.--.........--....-............-..........-..............--.-.-..-.-..................-..........

NPf3Dgal 20::1:1 3,0::1:0,4 660 ::I:80 12

Os dados foram obtidos através da incubação de enzima f3-Glicosidase2 purificada em

pelo menos 10 concentrações diferentes dos substratos acima listados em tampão

citrato/fosfato 50 mM, pH 4,5. Os parâmetros cinéticos foram detenninados (média e

desvio padrão da média) com a utilização do programa Enzifitter.
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galactosídeos. Contudo, ela cliva muito maIo único galactosídeo natural ensaiado aqui, a lactose

(galactosil ~ 1, 4 glicose). A baixa clivagem de lactose se dá devido o alto Kmdessa enzima para

esse substrato. Esse dado juntamente com a capacidade da ~-Glicosidase 2 em clivar bem aril

galactosídeos, como MU~Dgal e NP~Dgal, sugere que o substrato natural para essa enzima deva

apresentar um aglicone hidrofóbico.

Os resultados de inibição por outro substrato (Tabela 07) mostraram um padrão de

inibição competitiva linear simples da clivagem de MU~Dgal (experimento semelhante ao

apresentado na Figura 13). Quando dois substratos são clivados no mesmo sítio ativo, o Kmé

igual ao Ki, uma vez que esses dois parâmetros estão representando o mesmo tipo de ligação.

Analisando os valores obtidos para a inibição encontrada para os substratos inibidores testados

para a ~-Glicosidase 2, pode ser dito que lactose deve ser clivada no mesmo sítio de MU~Dga1.

Contudo, NP~Dgal e NP~Dfuc parecem ser clivados, na sua maioria, em um sítio ativo diferente

do responsável pela clivagem de MU~Dga1. Os valores de kcatsemelhantes para MU~Dgal e

lactose também sugerem que esses dois substratos são clivados pelo mesmo sítio ativo.

A ~-Glicosidase 2 é relativamente instável a 30°C na ausência de substrato. lnativação

térmica realizada nessa temperatura com MU~Dgal e NP~Dgal foram idênticas (dados não

mostrados). Esse resultado sugere que, caso haja realmente dois sítios ativos na I3-Glicosidase2,

eles devem estar em um mesmo domínio na proteína.

A I3-Glicosidase2 é inibida por n-octil-l3-tio-D-galactopiranosídeo com um Ki de 0,68

mM quando o substrato usado é o MU~Dgal (Tabela 07). Essa inibição mostra que essa enzima

apresenta uma alta afinidade para se ligar a galactosídeos cujo aglicone é hidrofóbico. A enzima é

também inibida por glicerol, porém somente em altas concentrações dessa substância. (Tabela

07). Na presença de 10 CMC de Triton X-IOO há uma ativação da I3-Glicosidase 2 para a

clivagemde MUI3Dgal,devido a um aumentona Vmax da enzima (Figura 16). Na presença de

NP~Dgal 10 mM essa ativação não foi observada. Talvez o sítio ativo responsável pela clivagem

de MUI3Dgal seja susceptível à ativação por Triton X-lOO e aquele que cliva NPI3Dgal não o

seja. O baixo valor de inibição por y galactona lactona sugere que a clivagem do substrato

envolve a passagem por um oxicarbônium durante o estado de transição (Tabela 07).
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Tabela 07 - Inibição da j3-Glicosidase2 de Tenebrio molitor

Substrato Inibidor Ki (mM) KJKm

MUj3Dgal Lactose 190 ::f:20 1
---------- ----------------------.--------------------.------------------

MUj3Dgal NPj3Dgal 0,27 ::f: 0,09 0,09
--------.----------------------------.----------------.-------.-------------------------------------...-.-------.--------.--------------... --------------------------------------------------------

MUj3Dgal NPj3Dfuco 8::f:l 0,2
---------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_...------------------------------ ----.------------------------------------------------

MUj3Dgal Glicerol 60::f:20

----.----------------------------------.-..-----------------------_...------------------------------------------... ---------------------------------------------------------

MUj3Dgal n-Octilj3-tio-D-
galactopiranosídeo

0,68 ::f:0,04

MUj3Dgal y galactona lactona 0,04 ::f:0,01

Os dados foram obtidos através da incubação da enzima j3-Glicosidase2 purificada em

5 concentrações diferentes do substrato MUj3Dglu em 5 concentrações de substrato

competidor preparado em tampão citrato/fosfato 50 mM, pH 4,5. Os parâmetros

cinéticos foram determinados (média e desvio padrão da média) com a utilização do

programa Enzifitter.
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3.04 As ~-Glicosidases 3a e 3b de Tenebrio molitor

3.04.1 Purificação das p-Glicosidases 3a e 3b

o passo de purificação inicial usado aqui foi o mesmo usado para purificar a p-
Glicosidase 1, ou seja, cromatografia em coluna Econo-Pac Methyl me. As fIações 78 a 92 do

.. terceiro pico de atividade enzimática eluído (Figura 17 A) foram reunidas e esse material

denominado de p-Glicosidase 3. Aqui a recuperação foi de 42 % da atividade enzimática e o

enriquecimento de 10 vezes com relação à fIação solúvel do homogeneizado de conteúdo luminal

do intestino médio de Tenebrio molitor (Tabela 08). Esse material foi a seguir submetido a uma

cromatografia em Fast Desalting, para equilibrar a preparação para o passo cromatográfico

posterior. Como para a p-Glicosidase 1, a recuperação durante esse passo pode ser considerada

total (dados não mostrados). As fIações contendo a atividade enzirnática sobre NPPDglu eluídas

da Fast Desalting foram reunidas e submetidas a uma cromatografia em Mono Q (Figura 17 B).

Nessa, a atividade elui como um único pico, sendo obtidos uma recuperação de 70 % e um

enriquecimento de 2,8 vezes com relação ao material aplicado. Para finalizar, foi adicionado

sulfato de amônio, para uma concentração final de 1,7 M, nas fIações contendo a atividade

enzirnática reunidas após a cromatografia em coluna Mono Q e, esse material, aplicado na coluna

Alkyl Superose (Figura 17 C). Aqui a atividade é eluída em dois picos, sendo esses reunidos

separadamente. A enzirna contida no primeiro pico eluído nessa cromatografia foi denominada p-

Glicosidase3a e a segundap-Glicosidase3b. Comrelaçãoao passo anterior,a recuperaçãoda p-
Glicosidase 3a é de 30 % e seu enriquecimento de 5 vezes. Já para a p-Glicosidase 3b a

recuperação é de 25 % e o enriquecimento de 6,5 vezes.

As fIações obtidas nos passos cromatográficos da rotina de purificação foram submetidas

a uma eletroforese em SDS-PAGE (Figura 18). É possível notar o enriquecimento de diversas

bandas após a cromatografia na coluna Econo-Pac Methyl mc (raia 2) quando comparado à

fIação solúvel do homogeneizado do conteúdo luminal do intestino médio de Tenebrio molitor

~

~
(raia 1). O mesmo acontece após cromatografia em Mono Q, onde as bandas de Mr enÍ-ie31.000

e 50.000 estão extremamente enriquecidas (raia 3). Finalmente, os materiais presentes nos dois

picos de atividades obtidos após cromatografia em Alkyl Superose (raia 4 e 5) apresentam

somente um polipeptídeo cada, sendo que os dois apresentam a mesma Mr de 59.000. Essas

enzirnas foram denominadas de p-Glicosidases 3a e 3b, respectivamente.

O mesmo fenômeno observado para as p-Glicosidases 1 e 2, onde o polipeptídeo
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Figura 18 - SDS-PAGE 12% das ftações coletadas durante a marcha de purificação das r3-

Glicosidases 3a e 3b. Gel corado pela prata segundo Blum et aI. (1987) para evidenciar

proteína: PM - padrões de peso molecular; raia 1 - ftação solúvel do homogeneizado de

conteúdo luminal do intestino médio de Tenebrio molitor (6 /-lgde proteína); raia 2 - ftações

reunidasapós eluiçãoda cromatografiaem Econo-PacMethylme (4 /-lgde proteína);raia 3 -

ftações reunidas após eluição da cromatografia em Mono Q (4 /-lgde proteína); raia 4 - ftações

reunidasapós eluiçãoda cromatografiaem AlkylSuperose correspondentesà r3-Glicosidase3a

(2 /-lgde proteína); e raia 5 -correspondentes à r3-Glicosidase3b (2 /-lgde proteína).
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majoritário corado com prata não corresponde ao polipeptídeoapresentandoatividade de p-
glicosidaseem amostrasaplicadasem SDS-PAGE, ocorre tambémpara as p-Glicosidases3a e 3b

(Figura 19 A e B). Em géiscoradospara evidenciarproteínas(Figura19A), pode ser observado

que amostras não fervidas da p-Glicosidases 3a e 3b (raias 2 e 4, respectivamente) apresentam

um polipeptídeo de baixo peso molecular não observado nas preparações de enzimas que foram

fervidas (raia 1 para p-Glicosidase 3a e raia 3 para p-Glicosidase 3b). Esses polipeptídeos de Mr

27.000 são os responsáveis pela atividade de p-glicosidase (Figura 19 B: raia 1 para p-"

Glicosidase 3a e raia 2 para p-Glicosidase 3b).

Por outro lado, em eletroforese nativa em poliacrilarnida (Figura 20) o polipeptídeo

majoritário corado por prata apresenta também a atividade de preparações de p-Glicosidase 3a.

Nessa eletroforese é evidenciado um polipeptídeo de menor migração em PAGE, cuja quantidade

de proteína é muito menor do que a observada na banda majoritária. Provavelmente esse

polipeptídeo minoritário represente uma forma desnaturada da p-Glicosidase 3a.

Esses resultados, em conjunto, sugerem que a preparação obtida após a cromatografia em

Alkyl Superose está pura e contém apenas o polipeptídeo correspondente a p-Glicosidase 3a.

Esse resultado sugere também que os dois polipeptídeos observados em SDS-PAGE, um

majoritário de alto peso molecular sem atividade enzimática e um minoritário de baixo peso

molecular com atividade, sejam resultado de um artefato. Contudo, o resultado apresentado aqui

não esclarece o fenômeno que leva a separação de dois polipeptídeos de massas diferentes em

SDS-P AGE.

3.04.2 Caracterização física das 3a e 3b

Como citado no item anterior o fato da atividade de p-glicosidase evidenciada em SDS-

PAGE não ser correspondente à banda majoritária de proteínas encontradas nessas preparações é

bastante intrigante. As hipóteses cogitadas foram que: (i) a proteína responsável pela atividade

enzimática estava contaminada por outra proteína que seria majoritária, (ü) a forma de baixo

" peso molecular seria um monômero e a de alto peso molecular um oligômero inativo das p-

glicosidases estudadas ou, como hipótese mais provável, (ili) o resultado observado seria um

artefato da técnica SDS-PAGE. Para verificar se essa hipótese era verdadeira, as p-Glicosidases

3a e 3b tiveram suas Mr determinadas por várias técnicas de determinação de peso molecular de

proteínas.

Quando a proteína é submetida a SDS-PAGE e sua migração comparada com a migração
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Figura 19 - (A e B) SDS-PAGE 12% da p-Glicosidase 3a e 3b: (A) Gel corado pela prata

segundo Blum et aI. (1987) para evidenciar proteína: PM - padrões de peso molecular; raia 1

- p-Glicosidase 3a previamente fervida; raia 2 - p-Glicosidase 3a não fervida; raia 3 - p-

Glicosidase3b previamentefervida;raia 4 - p-Glicosidase3a não fervida.(B) Gel corado

segundo Manchenko (1994) para evidenciar atividade enzimática: raia 1 - p-Glicosidase 3a

não fervida; raia 2 - p-Glicosidase 3b não fervida. (C) Westem blot de material transferido de

SDS-PAGE 12% e reconhecido pelo anticorpo anti-p-Glicosidase 3a produzido contra o

polipeptídeo majoritário de alto peso molecular: raia 1 - p-Glicosidase3a previamente

fervida; raia 2 - p-Glicosidase 3a não fervida.

.....
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Figura 20 - Eletroforese em condições nativas em gel de poliacrilamida 10,5 % da

p-Glicosidase 3a. (1) Gel corado pela prata segundo Blum et a/. (1987) para

evidenciar proteína. (2) Gel corado segundo Manchenko (1994) para evidenciar

atividade enzimática.
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dos padrões em uma só concentração de poliacrilamida, é observada uma Mr de 59.000 para a

proteína majoritária e Mr de 27.000 para a proteína que apresenta atividade enzimática. Contudo,

a determinação por ultracentrifugação em gradiente de densidade em alta e baixa força iônica

.

(Figura 21), realizada com o material solúvel do homogeneizado do conteúdo luminal do

intestino médio de Tenebrio molitor, resultou em uma Mr em tomo de 52.000. Esse valor foi

obtido determinando tanto a atividade sobre NPpDglu quanto sobre NPpDgal. Esse resultado

."
sugere que não existe uma proteína com Mr de 27.000 apresentando atividade de p-glicosidase.

As preparações da p-Glicosidase 3a foram também usadas para determinar o peso

molecular em diferentes concentrações de gel de poliacrilamida na presença e ausência de SDS.

Nesse método é levada em conta a razão de migração das proteínas nas várias concentrações de

gel (item 2.11). Desse modo, em géis sem SDS, foi calculado uma Mr de 47.000 para a proteína

majoritária corada com prata e que apresenta atividade enzimática. Em géis com SDS,

determinou-se uma Mr de 64.000 para a proteína majoritária corada pela prata e Mr de 65.000

para a proteína que apresenta atividade enzimática.

Esse último resultado mostra que a proteína com atividade apretenta o mesmo peso

molecular da proteína majoritária corada pela prata e que a primeira é separada da segunda

devida a uma migração anômala da enzima ativa em SDS-PAGE. Essa migração anômala,

quando comparada aos padrões de peso molecular leva a um cálculo errado de peso molecular

quando uma só concentração de gel é usada. A idéia de que esses dois polipeptídeos são a mesma

proteína é reforçada pelo fato de que, em eletroforese nativa, na mesma preparação a proteína

corada pela prata é a que apresenta atividade enzimática. Esse fenômeno parece ser geral para as

p-glicosidases de Tenebrio molitor, conforme comentado anteriormente para a p-Glicosidase 1,

p-Glicosidase 2 e p-Glicosidase 3b.

A identidade das proteínas obtidas após SDS-PAGE da p-Glicosidase 3a foi também

testada usando um anticorpo, produzido em coelho, contra a proteína majoritária obtida após

SDS-PAGE (Figura 19 C). O resultado mostra que a banda de Mr 27.000, presente em amostras

que não foram fe!'Vidas,também é reconhecida por esse anticorpo. Esse resultado mostra que

esse polipeptídeo é o mesmo presente na banda majoritária corada pela prata, que apresenta uma
...

Mr de 59.000.

"
~

Além dos dados obtidos por centrifugação em gradiente de densidade (Figura 21), a

hipótese de que haja migração anômala para as p-Glicosidase 1 e p-Glicosidase 2 em eletroforese

contendo SDS foi reforçada pela determinação do peso molecular das enzimas purificadas por
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cromatografia em filtração em geL Por esse método foi obtido uma Mr de 71.000 para as duas

enzimas (dados não mostrados). Esse resultado está mais próxllno da Mr da proteína inativada

durante o SDS-PAGE.

-

o anticorpo obtido para a j3-Glicosidase3a se mostrou específico para essa enzima e para

a j3-Glicosidase 3b. Western blots usando o anticorpo pré-imune de coelho (obtido antes da

imunização) contra a fração solúvel do homogeneizado de conteúdo luminal do intestino médio

,."
de Tenebrio molitor (Figura 22 A) mostrou que o coelho não apresentava nenhum anticorpo

capaz de reconhecer antígenos presentes no homogeneizado antes da imunização. Western blots

usando o anticorpo obtido após imunização (Figura 22 B) mostra que esse é capaz de reconhecer

uma única banda na fração solúvel do homogeneizado de conteúdo luminal do intestino médio de

Tenebrio molitor (raia 1; Figura 22 B). A Mr de 74.000 obtida se assemelha à Mr obtida para a

j3-Glicosidase3a em SDS-PAGE (Mr = 59.000). O reconhecimento da banda da j3-Glicosidase

3a purificada (raia 4) e o fato de que essa corresponde à banda de proteína reconhecida no

homogeneizado vem mostrar que o anticorpo está realmente reconhecendo especificamente a

enzima j3-Glicosidase3a.

Para verificar se as outras j3-glicosidasesde Tenebrio mo/itor poderiam apresentar reação

cuzada com o anticorpo produzido contra a j3-Glicosidase 3a, as j3-Glicosidases 1, 2 e 3b

também foram usadas nesse Western blot. O resultado mostra que para as j3-Glicosidase 1 e 2

(raia 2 e 3) não é observado nenhum reconhecimento. Já a j3-Glicosidase 3b também é

reconhecida por esse anticorpo (raia 5), o que sugere que as j3-Glicosidase3a e 3b de Tenebrio

molitor seriam isoformas de uma mesma enzima.

3.04.3 Comparação de peptídeos entre as j3-Glicosidases 3a e 3b

As propriedades semelhantes entre essas duas enzimas observadas durante os passos de

purificação e o reconhecimento de ambas pelo anticorpo anti-j3-Glicosidase 3a indicam que elas

devam ser muito semelhantes. Para confirmar essa semelhança, as j3-Glicosidases3a e 3b foram

enviadas para a determinação da seqüência de peptídeos internos, um serviço prestado pela

Universidade de Kentucky. As j3-Glicosidases3a e 3b purificadas foram tratadas separadamente

com endoproteinase Lis-C. Os peptídeos gerados de cada enzima foram separados por HPLC. Os

perfis de eluição obtidos após essa separação (Figura 23) são muito semelhantes para as duas

enzimas. Um peptídeo de cada enzima, eluídos com igual tempo de retenção, foi seqüenciado,

resultando na mesma seqüência: KGTFDFLGLNHYSSD, indicando novamente que essas
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Figura 22 - Westem blot usando o anticorpo anti-~-Glicosidase 3a. O material

submetido a um SDS-PAGE 12% foi transferido para membrana de nitrocelulose. (A)

Soro pré imune: PM - padrões de peso molecular; raia 1 - fração solúvel do

homogeneizado de conteúdo luminal do intestino médio de Tenebrio molitor. (B)

"
Anticorpo produzido contra ~-Glicosidase 3a: raia 1 - fração solúvel do

homogeneizadode conteúdoluminaldo intestinomédiode Tenebriomolitor;raia 2 -

~-Glicosidase 1 purificada; raia 3 - ~-Glicosidase 2 purificada; raia 4 - ~-Glicosidase

3a purificada; raia 5 - ~-Glicosidase 3b purificada.

..
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Figura 23 - Perfis de eluição de cromatografia em HPLC dos peptídeos gerados por

digestão das p-Glicosidases 3a (A) e 3b (B) de Tenebrio molitor pela endoproteínase

Lis-C. As setas indicam os peptídeos que foram escolhidos para a determinação de

seqüências de aminácidos.

a



98.
'"

proteínas são muito semelhantes.Outros dois peptídeos foram seqüenciados a partir da ~-

Glicosidase 3b, sendo eles: KANSLAEGYPQS e YLYEIL. A seqüência amino-tenninal foi

obtida a partir da p-Glicosidase 3b e mostrou ser: XXPDYYFPDGFVFGA.

3.04.4 Especificidade das p-Glicosidases 3a e 3b

...
o As p-Glicosidases 3a e 3b não hidrolisam florizina (0,5 mM), o polissacarídeo liquenana

(0,25 % p/v) e carboximetilcelulose (0,5 % p/v). Foi detectada atividade sobre esculina (2,5 mM)

mas os parâmetros cinéticos para a hidrólise desse glicosídeo não foram calculados pois ele

interfere no método de detecção de glicose.

As p-Glicosidases 3a e 3b tem ampla especificidade, sendo capazes de hidrolisar di- e

oligossacarídeos, alquil P-glicopiranosídeos, aril P-glicopiranosídeos produzidos por plantas, aril

P-glicopiranosídeos sintéticos e o polissacarídeo laminarina. Os valores de kcate Kmencontrados

para as p-Glicosidases 3a e 3b são muito semelhantes para todos os substratos (dados não

mostrados). Devido a essa identidade, somente aqueles obtidos para a p-Glicosidase 3a serão
o

apresentados (Tabela 09).

A hidrólise de NPPDcelobiosídeo pela p-Glicosidase 3 mostra que elas clivam resíduos de

monossacarídeos da ponta não redutora do glicosídeo. Foi observado (dados não mostrados) que

durante o início da hidrólise de NP~Dcelobiosídeo somente glicose e NPPDglu são gerados.

Uma hidrólise significativa do NPPDcelobiosídeo leva a um aumento na concentração de

NPPDglu no meio de reação e o p-nitrofenol começa a ser gerado pela hidrólise desse último.

Esses resultados confirmam que elas são realmente p-glicosidases.

A p-Glicosidase 3 é capaz de clivar tanto glucosídeos como galactosídeos. O Kmpara

celobiose é 15 vezes menor que para lactose e o de NPPDglu cerca de 3 vezes menor que o de

NPpDgal. Esse resultado mostra que a disposição espacial da hidroxila do carbono 4 do

monossacarídeo na posição do glicone do glicosídeo é importante para definir a especificidade

pela ligação com o substrato. Já o Kmpara NPPDglu é cerca de 2,5 vezes menor que o para

celobiose e o de NPpDgal cerca de 13 vezes menor que o para lactose, o que indica que a

presença do aglicone p-nitrofenol ao invés da glicose aumenta a afinidade das enzimas pelo

substrato.

Os dados cinéticos mostram também que o tipo de ligação glicosídica interfere na

afinidade dessa enzima pelo substrato. Podemos ver que o Kmpara laminaribiose (glucosil P 1,3

glicose) é cerca de 9 vezes menor do que para celobiose (glucosil P 1, 4 glicose) e 46 vezes
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Tabela 09 - Especificidade da j3-Glicosidase3a de Tenebrio molitor

Substratos

AlquilGlucosídeos

kcat (S-l) Km (mM) kca/Km (S-l M-l) kca/Km relativo

m m____._---

n-Metil ~-D-glieopiranosídeo 0,30:1: 0,01 29:1: 2 10,3:1: 0,8 0,003

n-Pentil ~-D-glieopiranosídeo 1,32:1: 0,02 2,1:1: 0,1 630:1: 30 0,2
_m

n-Hexil ~-D-glieopiranosídeo 1,22:1: 0,03 1,5:1: 0,2 800:1: 100 0,2

"~

n-Heptil ~-D-glieopiranosídeo 0,98:1: 0,02

mm._m m 0___-

0,31,0:1: 0,1 980 :I:90

n-Oetil ~-D-glieopiranosídeo 1,17:1: 0,02

0_0 0 0 0 0 O m.m-

0,50,67 :I:0,03 1.700:1: 100
0 m- mm_.----

n-Nonil ~-D-glieopiranosídeo 0,87:1: 0,02 0,93 :I: 0,05 940:1: 70 0,3
0 0 00 m._____--.---.----.-------.------

n-Deeil ~-D-glieopiranosídeo 0,72:1: 0,02 1,6:1: 0,1 450:1: 30 0,1

n-Undeeil ~-D-glieopiranosídeo 0,52:1: 0,02

m m m-

0,062,3:1: 0,1 230:1: 20
0 0 00 0 m m-

n-Dodeeil ~-D-glieopiranosídeo 0,23 :I: 0,07
m- m_m.m- O O m-

Dissaca rídeos

2,5:1: 0,3 90:1: 10 0,03

Celobiose 16,1:1: 0,3

m- m m-

2,7:1: 0,2 6.000:1: 500 1,7
O m- 0 0 0 0 0 0__00 0 0 0 0_0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o_m.

Gentiobiose 5,23:1: 0,05 17:1: 2 310 :I:40 0,09

Laetose 20,9:1: 0,7
0 0 0 0 00 0 0_0_00"""'_0""'0""___0" '_"""0"'_"""__0o...m..o o o...o..o 0""_0 " 0'0_""'--' m m_.m o o o o o_o o..omo mo_..o.0 0 0 0....-

600 :I: 80
..

35:1: 4 0,17

Laminaribiose 15,4:1:0,2

..mo omo..o o..o o o O..m...mm..o mo o m_.mm_.m m o o mo O m mm mo o o o o__mo o o o m m.m m m mm Om 'O"""'O"",,,,_O o o o O m.....

0,30:1: 0,01 51.000:1: 3.000 14
o 'O,,_'.._mm...m Om_"'O m mo o..o mo mOm..mo o o o O..mm.m m"...m m mm_.mm_.m mm O..o o o.o o.o o.o o o mo..m_o moo o mo m.o m.mm " m o o m-.....

Glicosídeos de planta
mm mm" o o..mo o 'O mm mmo '_'O'O O..m m o mo'O.._mm.m- mm__mm._m...mm_.m- m o o.._o o o oo o mo mo o 'OO__O..m...m-

Amigdalina 6,0:1: 0,1 0,58:1: 0,03 10.400:1: 700 2,9
oo_m__ooo__o.o..o O..m...mm m_.o_o " o mo_..o_o ' O mO o o o mm_.mm...m mm...m mm.m m m_Omm_.m m o..m.

Helieina 27:1: 1 0,20:1: 0,02 140.000:1: 20.000 39

Prunasina 10,2:1: 0,3

.._mm mm_' ' '_O_m o oo.o_oo Om.._m O o m m '-------

3,2:1: 0,2 3.200:1: 300 0,9
m ""..."" .. ..-""""",,'...mm.m m- " O_..m m- m m m"."" m- m m_mm.mm - ..Om - - " ""_."" m...m...m m....-...-_._..

Salieina 1,35:1: 0,02
.-_o_"--"--' mm m__._._--.....-.....

Glicosídeos Sintéticos

1,50:1: 0,03 900:1: 30 0,3

NP~Deelobiosídeo 50:1: 1
-m o O m o o.._oo 0_" '0"""'_.."' '__'0 0.__' 0_.0 '_0 0 0.."0.."'00 0 0 0 00 "'0 o

0,14:1:0,01 360.000:1:40.000 100
o " m o..o o.o_o o o...o...o..o o o o O mO..m o o..o o o m mm ' O.mm...mm 'OO""-"'O"""'O,,,,,,-,,OO o o..-oo..............

NP~Dgal 4,68:1: 0,03 3,0:1: 0,1 600:1: 200 0,4
o m O..-'_O '-..'-..O_""-..O"-",---",,,,__O'__mm mm_m__" O 'O OO mm__mm '-""...o o o mo o o o.o "_m O o_ooo o......

NP~Dglu 18,0:1: 0,4 1,10:1: 0,08 16.000:1: 1.000 4,4

Oligossacarídeos
m o o o o mom o o o o.oo..o O"",,'o m o o oo_o o.._o o o m..mO O '0' 0 '0 ' '__0 "0 0 0 0 '00 0 0-..-

Celotriose 19,4:1:0,2
_'0'0..0'0.._' 0 0 '0..0"""' 0 0_' 0..0..'O O_OO O m m o.o oo o m.mm m mm.mm___m..m.m__'O""""-'--,,'O,,..m.mm__._._...-.

0,49 :I: 0,02 40.000:1: 1.000 11,1
,_o ,--_o mm"_'_'_'-,,' mm.mm m m '-' O__m- m_.mm___'__O'O'O"O '--'.' 'O OO_'O '0 ' ' '_0'..'

Celotetraose 20,1:1:0,1 0,28:1: 0,01 72.000:1: 2.000 20

Celopentaose 19:1: 2
,,'-"",,' m_O___Om_'___"---"--' m "O'-""O_'_'.m mm.m mm Om__.m m m_..._.............

m m__....._.--.-..-.-.----.--.---.....-- ..--..-.--......---

Polissacarídeo
-.---. ...__..__..

Laminarina 5,1 :I:0,1 1,4:1: 0,1 3.600:1:300

0,31:1: 0,01 61.000 :I: 4.000 17

0_____.-..-

Os dados foram obtidos através da incubação de enzima j3-Glicosidase3a purificada em pelo menos

10 concentrações diferentes dos substratos acima listados em tampão citrato/fosfato 5OmM, pH 5,5.

Os parâmetros cinéticos foram detenninados (média e desvio padrão da média) com a utilização do

programa Enzifirter. Os mesmos resultados foram obtidos para a j3-Glicosidase3b.
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Figura 24 - Cromatografia em camada delgada dos produtos de hidrólise de

laminarinapela J3-Glicosidase3a de Tenebriomolitor. raia 1 - controleonde a

laminarina não foi incubada com enzima; raia 2 - produtos de hidrólise da

laminarina pela J3-Glicosidase 3a.
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clivar celopentaose. Se compararmos o Kmpara celobiose (glucosil ~ 1-4 glicose) e para

laminaribiose(glucosil~ 1-3 glicose) se verificaque a enzimaapresentauma afinidadecerca de

dez vezes maior para o dissacarídeo unido por ligações ~ 1-3. Talvez isso explique o fato dela ser

capaz de hidrolisar laminarina (polímero de glicose ~ 1-3) com um Km 1,4 mM e não

."

carboximetilcelulose (polímero de glicose ~ 1-4). Outra explicação pode ser o fato da

carboximetilcelulose apresentar um certo número das hidroxilas carboximetiladas, de forma a

~ aumentar a sua solubilidade em água. A ausência dessas hidroxilas livres poderia impedir uma

ligação adequada do substrato ao sítio ativo da enzima. O fato da enzima também não apresentar

atividade sobre liquenana pode ser devido a enzima não ser capaz de se ligar a um polímero onde

as ligações ~ 1-4 e ~ 1-3se alternam aleatoriamente.

3.04.5 Caracterização do sítio ativo das ~-Glicosidases 3a e 3b

"o

Os dados apresentados aqui foram obtidos para a ~-Glicosidase 3a. Contudo, esses serão

referidos à ~-Glicosidase 3 uma vez que os mesmos são válidos tanto para a ~-Glicosidase 3a

quanto para a 3b.

Os resultados de inibição da ~-Glicosidase 3 mostram que todos os inibidores usados

apresentam um padrão de inibição competitiva linear simples para a clivagem do substrato

(experimentos semelhantes ao mostrado na Figura 13). Glucono 8lactona inibe competitivamente

.."

a ~-Glicosidase 3 (Tabela 10) com um baixo Ki (1,9 ~M). A glucono 8lactona mimetiza o estado

de transição do substrato durante a catálise, o íon oxicarbônium, e por isso é um bom inibidor.

Foram feitos também experimentos de competição entre substratos para a ~-Glicosidase 3

(Tabela 10). Foi mostrado que os valores de Ki calculados para celobiose quando essa inibe a

hidrólise de NP~Dglu e de NP~Dgal, se mostraram iguais ao Kmobtido para esse substrato. Isso

significa que celobiose, NP~Dglu e NP~Dgal são clivados no mesmo sítio ativo. O valor de Kj

para NP~Dgal quando esse inibe a hidrólise de NP~Dglu e de amigdalina também foi semelhante

ao seu Km.Esses resultados mostram que a ~-Glicosidase 3 possui um único sítio ativo, capaz de

clivar uma ampla variedade de glicosídeos.

Afinidades dos subsítios para a ligação de glicose, mandelonitrila e p-nitrofenol foram

calculados segundo Hiromi et aI. (1973). Todos os subsítios apresentam afinidade positiva para

glicose exceto o subsítio +4 (Figura 12 B). O kinh calculado também segundo Hiromi et aI.

(1973), é de 21,2 s-IM1.

Quando os alquil ~-glucosídeos são usados como substratos, a eficiência catalítica
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aumentae o Kmdecresceconfonneo númerode carbonosno agliconeaumentaaté oito (Tabela

09). A partir dos valores de Kmobtidos, foram calculadas as energias de ligação, expressas em

função do número de carbonos no aglicone (Figura 25). A partir da inclinação da reta mostrada

na figura 25 foi possível calcular a contribuição para a energia de ligação da enzima ao substrato

para cada resíduo de metileno (~~Go/resíduo de CH2). Para a p-Glicosidase 3 essa contribuição é

de 0,97 kJ/mol.

Comparando os modelos moleculares de oligocelodextrinas e alquil glucosídeos ficou

aparente que 4 resíduos de metileno de um alquil p-glucosídeo liga-se em um subsítio de ligação

de glicose. Do gráfico de kcat/Kmpara os alquil glicosídeos com 1, 5, 6, 7 e 8 carbonos na região

do aglicone em função do número de carbono do aglicone (coeficiente de correlação linear de

0,999) foi calculado o kcat/Kmpara n-butil P-D-glicopiranosídeo. De posse dos valores de kcat/Km

para os alquil P-glucosídeos de 4 a 12 carbonos no aglicone, foi possível determinar a afinidade

do subsítio +2 e +3 para resíduos de butileno, do mesmo modo descrito para a determinação de

".
afinidade para glicose (Hiromi, 1972; Figura 12 B).

As p-Glicosidases 3a e 3b mostram inibição pelo substrato quando amigdalina é usada

como substrato. Um Kj de 210 :!: 20 mM pode ser calculado admitindo-se que quando uma

segunda molécula de substrato liga-se à enzima forma-se um complexo inativo. Outra explicação

para o fenômeno observado seria que essas enzimas apresentam uma atividade de

transglicosilação. Diversos trabalhos têm mostrado que as glicosidases podem transglicosilar
o

" quando há altas concentrações de glicosídeos no meio. Essa atividade corresponde à

transferência do monossacarídeo retirado do glicosídeo clivado, que permanece ligado

covalentemente à enzirna, para outro glicosídeo ao invés de para uma molécula de água.

Para testar esse modelo foi feita uma análise por cromatografia em HPLC dos produtos

de hidrólise gerados durante a clivagem da amigdalina, na concentração de 50 mM, onde era

observada inibição pelo substrato. O resultado para a p-Glicosidase 3a (Figura 26) mostra que,

além da amigdalina e dos produtos esperados pela sua clivagem pela p-Glicosidase 3a (glicose,

prunasina e mandelonitrila), dois produtos desconhecidos são gerados. Eles foram pill"ificados

(dados não mostrados) e tiveram a suas massas determinadas por técnica de espectrometria de

massa. O resultado mostrou que os dois produtos apresentavam uma massa [M+Ht igual a 620

Da. Essa massa é equivalente a de uma amigdalina à qual uma glicose foi adicionada por ligação

glicosídica. A presença de dois produtos diferentes pode ser devido a formação de tipos

diferentes de ligações glicosídicas durante a transglicosilação. Portanto, a cinética de inibição
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pelo substrato apresentada pela enzima deve-se a uma atividade de transglicosilação.

Embora o experimento de transglicosilação tenha sido realizado somente para a 13-

Glicosidase 3a, o mesmo deve ocorrer para a I3-Glicosidase3b, uma vez que as duas enzimas são

idênticas em todas as outras propriedades cinéticas. Para a I3-Glicosidase3b também é observada

"

uma inibição pelo substrato em altas concentrações de amigdalina, com Kj semelhante.

Detergentes tais como Triton X-I00 podem ativar algumas l3-glicosidases(Marana et ai.,

1995). Entretanto, as I3-Glicosidases3a e 3b de Tenebrio mo/itor não foram ativadas por Triton

X-lOO em concentrações dez vezes a sua CMC (dados não mostrados).

3.04.6 Clonagem e seqüenciamento das I3-Glicosidases 3a e 3b

o RNA extraído do tubo digestivo de Tenebrio mo/itor foi submetido a uma eletroforese

em gel de agarose. O resultado (Figura 27) mostra a presença da banda de RNA ribossomal, não

sendo observado arraste de produtos correspondentes a degradação por RNase, mostrando a sua

integridade. Diferente de mamíferos, o RNA ribossômico de insetos é separado em uma única

banda em eletroforese em agarose (Ogino et ai., 1990). Aproximadamente 2 mg de RNA total

foram enviados para a Stratagene para a confecção de uma biblioteca de cDNA, que foi usada na

c10nageme seqüenciamento da I3-Glicosidase3 de Tenebrio mo/itor.

A partir do RNA total a :tração de RNA poli(At foi purificada e uma parte dela

submetida a reação de transcriptase reversa usando iniciador randômico e outra parte utilizada
.. em uma reação usando um iniciador poliT. Os cDNAs obtidos, representando uma mistura de

produtos provenientes desses dois tipos de reação, foram donados não direcionalmente no vetor

Â.Zap II no sítio para enzima de restrição EcoRl.

Como abordagem inicial, forma selelcionadas placas de lise com reação positiva para o

anticorpo produzido contra a I3-Glicosidase3a a partir da biblioteca de cDNA. Dessa forma não

é possível distinguir os c10nesque estejam codificando para as isoformas da I3-Glicosidases3a e

3b. Assim sendo, a glicosidase a ser seqüenciada será citada apenas como I3-Glicosidase 3.

Durante a seleção foram encontrados dois c10nes que interagiram com o antícorpo em uma

proporção de aproximadamente um c10nepositivo para 1,5 x 105dones varridos.

Na primeira seleção a partir da biblioteca de cDNA foi obtido um c10ne positivo

denominado c10ne 1. Da preparação de fagos isolados foi feita a excisão do plasmídio

pBluescript em células XLI-blue MRF'. Células SOLR foram então transformadas com esses

plasmídios e três colônias crescidas e estocadas a -80°C. Dessas células, foi feita uma preparação
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Figura 27 - Eletroforese em gel de agarose 1,5% do RNA total extraído do epitélio do

intestino médio de Tenebrio molitor. Em cada raia foi aplicado um volume de 12 /lI de

amostra. raia I - 1,5 /lg de RNA; raia 2 - 2,6 /lg de RNA; raia 3 - 5,6 /lg de RNA; e raia 4

- 7,5 /lg de RNA. O gel foi submetido ao tratamento por brometo de etídio e as bandas de

DNA visualizadas em transluminador de UV. A seta indica a banda correspondente ao RNA

ribossomal.



109
"

de plasmídio que foi submetida a um seqüenciamento de DNA.

Para o clone I foi inicialmente feito um seqüenciamento a partir de cada um dos braços

do fago utilizando os iniciadores T3 e T7. O resultado indicou que a seqüência obtida com o

iniciador T3 era codificante da região N-terminal de uma ~-glicosidase, porém a região

correspondente à seqüencia de amininoácidos da extremidade N-terminal da ~-Glicosidase 3b

o. não estava presente. Uma vez que também não era observado o códon de iniciação (ATG),

chegou-se a conclusão de que deveria ser um clone incompleto. A seqüência obtida a partir do

iniciador T7 mostrou similaridade apenas com proteínas que não eram glicosidases, e indicou que

estavam presentes dois insertos de cDNA em um mesmo clone. A seguir foram sintetizados os

iniciadores com base na extremidade das seqüências obtidas até o momento. Esses iniciadores

eram: o N-C-l (5' ACTGGATGACTTTCAACGAG 3') e o C-N-l (5'

TCGTGAAGCGTTGAAACTGTC 3'). De posse desses, foi feita uma segunda rodada de

seqüenciamento que ainda não foi o suficiente para cobrir toda a região dos dois insertos. Com

base na extremidade das seqüências obtidas nesse segundo seqüenciamento foram sintetizados os

iniciadores: o N-C-2 (5' GCCGACGAACAAGAAATGATG 3') e o C-N-2 (5'

CAATTCCGCCTCTCTCTTGC 3'). Um terceiro ciclo de seqüenciamento foi realizado

completando toda a seqüência desse clone.

Dois procedimentos foram realizados com o intuito de seqüenciar a região que estava

"

faltando no clone 1. O primeiro procedimento feito para tentar obter um clone completo foi a

realização de uma nova seleção a partir da biblioteca de cDNA. Dessa foi resgatado mais um

clone que continha o cDNA para a ~-Glicosidase 3. Esse clone foi seqüenciado e mostrou

codificar a extremidade N-terminal da proteína, apesar de também não conter o códon de início

de tradução e o peptídeo sinal completo.

O outro procedimento consistia em amplificar em PCR a extremidade 5' a partir da

biblioteca de cDNA, utilizando um iniciador desenhado com base na região 5' da seqüência do

clone 1 (5' GTGGTAGGAGTCACAAGCTATG 3') e o iniciador T7. O produto obtido na

reação de amplificação foi separado em gel de agarose 1% (Figura 28), e então purificado. Esse

ftagmento de cDNA, contendo aproximadamente 250 pb, foi ligado ao vetor "pGenT-Easy", que

foi usado para transformar células XL l-blue MRF' competentes. Cinco colônias transformantes

isoladas foram selecionadas, crescidas em meio LB-líquido e submetidas a "mini-prep". Para

verificar se esses plasmídios continham realmente o ftagmento de PCR clonado foi feita uma

digestão por enzima de restrição EcoRI (dados não mostrados). Os plasmídios que continham o
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Figura 28 - Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR da porção 5'do

cDNA que codifica para a ~-Glicosidase 3. PM - Padrões de peso molecular; raia 1 -

produto de PCR gerado a partir da biblioteca de cDNA de Tenebrio molitor. Para o

PCR foi utilizado o iniciador T7, que anela na região do vetor, e o iniciador

5' GTGGTAGGAGTCACAAGCTATG 3', que anela no extremo 5' da seqüência

obtida para o done 1 que codifica a ~-Glicosidase 3. A temperatura de anelamento

utilizada na reação de PCR foi de 56°C. O gel foi submetido ao tratamento por

brometo de etídio e as bandas de DNA visualizadas em transluminador de UV. A seta

indica o fragmento de DNA escolhido para ser donado em vetor "pGenT-Easy".
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fragmento c1onado foram então seqüenciados e o resultado obtido acrescentou nuc1eotídeos

codificantes de apenas mais seis aminoácidos do peptídeo sinal além dos já observados no done

2, porém, também não foi observada a presença do códon de iniciação (ATG) e nem do peptídeo

sinal completo. Dada a freqüência de dones positivos obtidos por número de placas de lise total

analisados durante o procedimento de seleção primária de dones positivos, pode ser dito que na

reação de PCR foram usados como molde pelo menos 400 dones diferentes contendo o cDNA

para essa enzirna. Dado o grande número de dones disponíveis como molde nesse PCR, pode ser

dito que a extremidade 5' do cDNA que codifica a I3-Glicosidase3 não está representada nessa

biblioteca.

A figura 29 resume a estratégia usada para a obtenção da seqüência do cDNA codificante

da I3-Glicosidase3. Os dones seqüenciados estão mostrados em escala e também a região do

cDNA que é codificada por eles.

O resultado final da seqüência (Figura 30) mostra um cDNA que contém 1.570 pares de

bases que codificam um polipeptídeo de 502 aminoácidos, sendo 485 da proteína madura. O

cálculo de peso molecular para a proteína madura resulta em uma massa de 56.046 Da, que é

semelhante ao resultado obtido nas determinações por SDS-PAGE (Mr 59.000). A seqüência do

cDNA mostra também um sinal de poliadenilação (AATAAA) e urna cauda de poli(At com 16

pares de bases.

p
..

A seqüência de aminoácidos deduzida a partir do cDNA desses dones apresenta todos os

peptídeos que foram seqüenciados para a I3-Glicosidases3a e 3b, tanto o N-terminal quanto os

peptídeos internos (Figura 30). A seqüência de aminoácidos compartilhada entre os dois dones

apresenta diferenças em quatro aminoácidos. As posições Vabo!' Pro285,Gl1l448e Tre465presentes

no done 2 foram substituídas no done 1 por Gli, Leu, Asp e Pro, respectivamente. Esses dois

dones devem representar as I3-Glicosidases3a e 3b.

A análise de similaridade da I3-Glicosidase 3 com a de outras l3-glicosidases cujas

seqüências estão depositadas em bancos de dados tem mostrado urna alta correlação entre a

~ enzima de Tenebrio molitor e de outros anirru:.ise plantas. A maior similaridade é obtida com a 13-

glicosidase de Spodoptera frugiperda (45 % de identidade de 63 % de similaridade), que foi a

primeira l3-glicosidasede insetos a ter sua seqüência determinada (Marana et ai., 2001).
"

o alinhamento múltiplo da I3-Glicosidase3 de Tenebrio molitor com l3-glicosidases de

animais e plantas (Figura 31) mostra que muitos resíduos de aminoácidos são altamente

conservados entre essas enzirnas. Esses resíduos devem ser importantes para a estrutura e função

..
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Figura31 - Alinhamentode J3-glicosidasesda família1das glicosídeo.hidrolases.As seqüências

listadas aqui foram retirados do GenBankTM.(1) J3-glicosidasemadura de Spodopterafrugiperda

(AF052729); (2) seqüência repetida 3 e (3) seqüência repetida 4 da lactase-florizina hidrolase de

Oryctolagus cuniculus (Z27167); (4) J3-glicosidasecitossólica de Caviaporcelus (050545); (5) J3-

glicosidase cianogênica de Trifolium repens (X56733); (6) Amigdalina hidrolase de Prunus

serotina (026025); (7) J3-glucosidasede Arabidopsis thaliana (ABOI6879); (8) J3-Glicosidase3

madura de Tenebrio molitor. *, : e . indicam resíduos idênticos, altamente conservados e pouco

conservados entre as seqüências, respectivamente. O alinhamento foi feito nas condições padrões

do programa Clustaw. Os resíduos que diferem nas duas isoformas de J3-Glicosidase3 estão

sublinhados e dentro das caixas estão os resíduos envolvidos na formação do sítio ativo.
..
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dessas proteínas. Boa parte dos resíduos conservadosestão envolvidosna formação do sítio

ativo dessasenzimas,como serádiscutido.Esses aminoácidosconservadospermitemclassificara

~-Glicosidase 3 de Tenebrio molitor na família 1 das glicosídeo hidrolases, como já feito por

Coutinho & Henrissat (2000).

3.04.7 Imunocitolocalização das ~-Glicosidases 3a e 3b de Tenebrio molitor

o anticorpo produzido contra a ~-Glicosidase 3a, que também reconhece a ~-Glicosidase

3b, foi usado em uma imunocitolocalização dessas enzimas no intestino médio de Tenebrio

molitor. O resultado obtido na imunocitolocalização por imunofluorescência mostra que a

marcação observada na região anterior (Figura 32 A e B) do intestino médio difere da observada

na região posterior (Figura 32 C e D). No epitélio da região anterior ocorre a marcação de

células espaçadas, sendo observada maior marcação na região apical da célula. Já no epitélio da

região posterior todas as células são marcadas, sendo essa marcação encontrada em uma maior

extensão e se mostra granulosa, indicando que a enzima está localizada em pequenas vesículas de

secreção.

Na imunocitolocalização em microscopia eletrônica de transmissão são evidenciadas

partículas de ouro coloidalligadas ao anticorpo secundário que reconhece o anticorpo anti-~-

Glicosidase 3a. A pouca marcação observada nos enterócitos da região anterior do intestino

~

"

médio de Tenebrio molitor (Figura 33, A e B) se concentra em grandes vesículas de secreção

localizadas no ápice das células. Na região posterior a marcação é muito mais intensa e está

presente em pequenas vesículas de secreção (Figura 33, C e D).

Por microscopia eletrônica pode ser observada uma marcação muito mais acentuada na

região posterior do que na anterior, que apresenta uma marcação desprezível. Esse resultado

parece não estar de acordo com os observados por microscopia confocal (comparar figuras 32 e

33). Entretanto, os resultados são coerentes uma vez que a intensidade do sinal fluorescente

apresentado na figura 33 para a região anterior e posterior são muito diferentes.

~ Pelo resultado obtido, é possível ver que a região posterior do intestino médio ne

Tenebriomolitor é a grande responsávelpela secreção da ~-Glicosidase3. Também fica claro

que essas enzimas são realmente secretadas pelo animal, descartando definitivamente a

possibilidade delas estarem sendo produzidas pelo protozoário simbionte gregarina ou bactérias

comensaIs.



.'

:'

117

Figura 32 - Imunocitolocalização por imunofluorescência usando o anticorpo anti-~-

Glicosidase 3a nas células do intestino médio de Tenebrio molitor. (A e B) Região

anterior do intestino médio. (C e D) Região posterior do intestino médio. (EP) Epitélio

~

ventricular; (LU) Lúmen do intestino. A escala apresentada eqüivale a 10 !lm. As setas

indicam as regiões com maior marcação.
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Figura 33 - Imunocitolocalização por microscopia eletrônica de transmissão usando o

anticorpo anti-j3-Glicosidase 3a nas células do intestino médio de Tenebrio molitor..
(A e B) Região anterior do intestino médio, (C e D) região posterior do intestino médio.

(VS) Vesículas de secreção; (Mv) Microvilosidades. A escala apresentada eqüivale a

1 !lm. As setas indicam a marcação pelo anticorpo de vesículas de secreção localizadas

no ápice dos enterócitos.
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3.04.8 Distribuição de atividade de ~-glicosidase no intestino médio de Tenebrio

moUtor.

A membrana peritrófica mais o seu conteúdo e o epitélio ventricular foram divididos em 3

porções, onde foi determinada a atividade sobre celobiose (Figura 34). Pode ser observado que

na região posterior há apenas uma pequena atividade sobre esse substrato, sendo que a maior

parte é encontrada na região anterior e média da membrana peritrófica mais o seu conteúdo.

Esses ensaios foram feitos no pH ótimo das ~-Glicosidases 3 e portanto sua presença pode ser

detectada em qualquer das regiões, mesmo que o pH do local seja incompatível com a sua

atividade. O conteúdo luminal anterior tem pH 5,6 e o posterior de 7,9 (Terra et a/., 1985),

sendo os pHs ótimos para as ~-glicosidases puras de Tenebrio moUtor apresentados na figura 35.

Como o substrato usado foi celobiose, estamos vendo apenas as atividades das ~-Glicosidases 1,

3a e 3b. A ~-Glicosidase 2 não está sendo detectada uma vez que ela não é capaz de clivar esse

substrato.

O epitélio ventricular de todas as regiões apresenta atividade muito baixa. Isso explica

não ter sido detectada muita atividade no ventrículo posterior. A ocorrência dessas enzimas na

região média e anterior pode ser devida a adsorção das enzimas no epitélio desses locais que são

absortivos de água. Adsorção de substâncias que não estão presentes no interior das células em

sua superficie foi mostrada anteriormente em Tenebrio moUtor (Ferreira et aI., 1990).

4 Discussão

4.01 Origem e local de ação da ~-glicosidases digestivas em Tenebrio moUtor

Diversos trabalhos têm mostrado que enzimas presentes no tubo digestivo de insetos

"

podem ser provenientes do alimento por eles ingerido. Schumaker, et aI. (1993) verificaram a

existência de uma cisteína proteinase no tubo digestivo de Scaptotrigona bipunctata que era

proveniente do pólen ingerido lIa dieta. Terra, et aI. (1985) mostraram que a atividade de

aminopeptidase e celulase encontrada no farelo de trigo usado na alimentação de larvas de

Tenebrio moUtor contribuía significativamente para a atividade encontradas na forma solúvel no

intestino médio desse animal. Dessa forma, para assegurar que uma determinada enzima é

realmente produzida pelo inseto é necessário primeiro verificar se as enzimas encontradas no

tubo digestivo não seriam originárias do alimento por eles ingerido.
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anterior. Na região posterior do ventrículo, embora essas enzimas estejam presentes, elas

aparentemente não desempenham nenhum papel, devido a sua quase inatividade.

4.02 Purificação das p-glicosidases digestivas de Tenebrio molitor

Em todas a p-glicosidases purificadas nesse trabalho nota-se, após SDS-PAGE, uma

banda de proteínas majoritária que não corresponde à banda com atividade enzimática. Nas p-
Glicosidases 3a e 3b foi mostrado que essas duas bandas correspondem ao mesmo polipeptídeo

porque: (i) os dois polipeptídeos apresentam o mesmo peso molecular quando várias

concentrações de poliacrilamida são usadas para determinação de peso molecular em SDS-

PAGE, (ii) a banda majoritária de proteína corresponde à banda de atividade em eletroforese

nativa e (iii) o anticorpo gerado em coelho contra polipeptídeo majoritário de menor migração

em SDS-PAGE é capaz de reconhecer o polipeptídeo com atividade enzimática.

O polipeptídeo com migração anômala em SDS-PAGE é aquele que apresenta atividade

enzimática. Isso pode ser dito uma vez que o peso molecular calculado para o polipeptídeo

responsável pela atividade enzimática em SDS-PAGE, quando calculado usando essa técnica em

géis com diferentes concentrações de poliacrilamida e por ultracentrifugação em gradiente de

densidade, se assemelha ao peso molecular obtido para o polipeptídeo sem atividade enzimática

determinado em uma só concentração de poliacrilamida. Além disso, o peso molecular calculado

a partir da seqüência de aminoácidos deduzida do cDNA da p-Glicosidase 3, também coincide

com a da proteína sem atividade após SDS-PAGE. Ainda não está claro até o presente momento

o porque a proteína que retém atividade durante o SDS-PAGE apresenta uma migração maior do

que a observada para a proteína que foi inativada durante o SDS-PAGE.

As p-Glicosidases 1 e 2 apresentam o mesmo fenômeno que as p-Glicosidases 3a e 3b.

Após SDS-PAGE de uma amostra não previamente fervida, ocorre um polipeptídeo minoritário

que é o responsável pela atividade enzimática. Os resultados obtidos com a p-Glicosidases 3a e

3b, sugerem que todas elas estejam puras e a atividade observada após a eletrofoerse em SDS-

PAGE representa uma migração anômala dessas proteínas nessa técnica.

O rendimento obtido na purificação das p-glicosidases de Tenebrio molitor (17 % para a

p-Glicosidase 1; 2 % para a p-Glicosidase 2; 10 % para a p-Glicosidase 3a; 7,7 % para a p-

Glicosidase 3b) é, na verdade, maior, uma vez que quatro enzimas estão presentes na preparação

inicial a partir do qual o rendimento foi calculado.
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4.03 Especificidade da ~-Glicosidase 1

A ~-Glicosidase 1 praticamente não cliva substratos contendo galactose, enquanto cliva

muito bem substratos contendo glicose (Tabela 02). Uma vez que esses dois açúcares só diferem

quanto a posição da hidroxila no carbono 4, vemos que essa é uma região importante de

interação do substrato com a enzima. Isso pode ser dito uma vez que a mudança da hidroxila da

posição equatorial (glicose) para axial (galactose) praticamente abole a atividade enzimática.

A incapacidade de clivar NP~Dman pode ser explicada pela posição das hidroxilas no

anel piranosídico da manose. Comparando manose com a glicose vemos que a única hidroxila

alterada está no carbono 2 sugerindo que a posição axial de uma hidroxila nesse carbono impede

o encaixe no sítio ativo e/ou a clivagem do substrato.

A enzima cliva muito mal AP~Dglu e NP~Dgluc mas é bem ativa sobre NP~Dglu.

AP~Dglu e NP~Dglu só diferem na posição para do anel presente no aglicone. AP~Dglu possui

um grupo amino nessa posição e NP~Dglu um grupo nitro. NP~Dgluc possui um grupo

carboxila no carbono 6 do anel piranosídico e o NP~Dglu um grupo hidroxila. É possível que as

cargas conferidas pelo grupo amino do AP~Dglu e pela carboxila do NP~Dgluc não permitam

uma boa ligação ao sítio ativo, embora não possa ser afastada a possibilidade de impedimento

estérico. A incapacidade da enzima em clivar NP~Lara, poderia ser o fato desse monossacarídeo

ser levógero. As ligações ~nesse tipo de ~-glicosídeo apresentam uma estrutura comparável a de

um a-glicosídeo de monossacarídeos destrógeros. A mesma explicação pode ser dada para a

clivagem de NPaLara pela ~-Glicosidase 1.

Os valores de kcatpara a hidrólise de diferentes glucosídeos pela ~-Glicosidase 1 (Tabela

5) não variam muito. Uma vez que a natureza do aglicone não interfere no kcatpara a hidrólise

dos diversos glucosídeos, pode ser dito que o passo limitante para a hidrólise da ligação

glicosídica pela ~-Glicosidase 1 é a desglicosilação da enzima.

A determinação de afinidade dos subsítios da ~-Glicosidase 1 mostrou que o subsítio +2

tem uma afinidade muito maior por glicose do que pelo p-nitrofenol que é mais hidrofóbico do

que a glicose (Figura 12 A). Fazendo uma comparação das afinidades dos vários subsítios para

ligação de glicose, é possível observar que os subsítios -I e +I são os que têm a maior afinidade

por glicose. Isso indica que a ~-Glicosidase 1 pode ligar bem dissacarídeos em relação a

oligocelodextrinas. De fato, o Kmpara celobiose não é tão maior do que o observado para as

oligocelodextrinas (Comparar valores entre ~-Glicosidase 1 e 3; Tabelas 03 e 09). Esses
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resultados indicam que a p-Glicosidase 1 deve desempenhar um papel importante na digestão de

dissacarídeos.

o fato da p-Glicosidase1 ser inibidapor altas concentraçõesde oligocelodextrinase

amigdalinaprovavelmentesignificaque, assimcomoa p-Glicosidase3a, essaenzimatambémtem

o

uma atividade de transglicosilação. Os valores de Kj obtidos sugerem que essa enzima tem uma

atividade de transglicosilação muito mais eficiente do que a observada para a p-Glicosidase 3a.

Esse resultado não significa que essas enzimas sejam incapazes de clivar oligocelodextrinas, uma

vez que esses substratos livres não devem ser encontrandos em abundância e só são formados

após a ação das despolimerares que atuam na digestão inicial.

4.04 Características da p-G licosidase 2

A p-Glicosidase 2 parece ser a enzima mais peculiar entre as p-glicosidases de Tenebrio

molitor. Isso porque os resultados indicam que essa enzima possui dois sítios ativos, o que não

ocorre na p-Glicosidases 1, 3a e 3b. A lactase-florizina hidrolase, que é a p-glicosidase digestiva

de mamíferos, também apresenta dois sítios ativos sendo que cada um deles está presente em um

domínio diferente, constituído por polipeptídeos semelhantes (Mr 46.000 e 53.000) gerados por

duplicação gênica (Mantei et ai., 1988). A p-Glicosidase 2 de Tenebrio molitor teria os dois

sítios ativos em um só polipeptídeos de Mr 67.000. Resultado semelhante foi encontrado para

uma p-glicosidase digestiva de Abracris flavolineata que possui dois sítios ativos em um

polipeptídeo de Mr 82.000 (Marana et aI., 1995) e para uma p-glicosidase digestiva de

Spodoptera frugiperda, onde os dois sítios ativos estão em um polipeptídeo de Mr 47.000

(Marana et aI., 2000). Seria interessante obter a seqüência dessa enzima e compará-Ia com a

enzima de mamíferos para verificar se realmente os dois sítios ativos estão presentes e entender

como eles estão localizados em um só domínio.

A p-Glicosidase 2 é ativada por Triton X-IOO. Essa ativação é observada em

concentrações acima e abaixo de sua CMC, indicando que o responsável pela sua ativação é o

monômero do detergente. A ativação é devida a um aumento no kcatpara a clivagem do substrato

pela p-Glicosidase 2, enquanto o Kmcontinua constante.

Ativação por Triton X-I00 foi mostrada na alquil glicosidase de Abracris flavolineata

(Marana et aI., 1995), uma enzima que também só apresenta atividade sobre substratos sintéticos

(NPPDglu e alquil Pglucosídeos). Do mesmo modo que foi proposto para a p-glicosidase de

Abracris flavolineata a p-Glicosidase 2 de Tenebrio mo/itor deve apresentar um sítio ativador
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que liga Triton X-IOO. Ativações por detergentes também foram observadas em ~-glicosidases

de mamíferos. A glucocerebrosidase lisossomal requer detergente e/ou lipídeos negativamente

carregados para a sua atividade ótima (Dinur et aI., 1984; Qi & Grabowski, 1998) e a ~-

glicosidase ligada a microssomos é ativada por taurocolato e fosfatidil serina (Grabowski et a/.,

1984).

A ~-Glicosidase 2 é a ~-glicosidase de Tenebrio mo/itor com atividade mais restrita. Ela

só cliva galactosídeos e a hidrólise de lactose, que foi o único galactosídeo natural usado nesse

trabalho, foi muito baixa. A enzima se mostra eficiente apenas sobre substratos sintéticos que

apresentam aglicones hidrofóbicos (Tabela 06). Provavelmente essa enzima tenha como substrato

natural galactolipídeos.

4.05 Especificidade das ~-Glicosidases 3a e 3b

Os dados cinéticos obtidos para as ~-Glicosidases 3a e 3b foram idênticos. Desse modo,

os comentários feitos aqui são válidos para ambas.

Pode ser observado que o Km decresce conforme o número de resíduos de glicose

aumenta. É observada uma queda muito grande nesse parâmetro quando se compara celobiose e

as outras oligocelodextrinas (Tabela 09). Os resultados sugerem que a ~-Glicosidase 3 apresenta

4 subsítios capazes de ligar glicose. De acordo com essa hipótese está o fato das afinidades para

glicose serem positivas nos subsítios -1, +1, +2 e +3 e negativa no subsítio +4 (Figura 12 B). A

constante catalítica intrínseca (kint), que é a constante catalítica independente do número de

resíduos de glicose na oligocelodextrina, foi calculada como sendo 21,2 s.IM1 para a hidrólise da

ligação glicose (~-1,4) glicose. Esse kinté semelhante a constantes catalíticas determinadas para

as oligocelodextrinas (Tabela 09). Isso indica que complexos não produtivos praticamente não se

formam (Hiromi, 1972).

O subsítio +2 tem uma maior afinidade por compostos hidrofóbicos do que por resíduos

de glicose. No subsítio +1, a mesma situação deve ocorrer uma vez que os valores de kcatpara a

hidrólise de celobiose e NP~Dglu são similares mas o Kmpara celobiose é maior. Por outro lado

o subsítio +3 tem maior afinidade por resíduos de glicose do que por resíduos de butileno (Figura

12 B).

Embora poucos dados estejam disponíveis a respeito de afinidades dos subsítios em

glicosidases, essas costumam ser maiores nos subsítios -1 e +1 e próxima a zero ou negativa nos

outros subsítios (Hrmova et aI., 1998, Marana et ai., 2001; Yazaki et ai., 1997). Para
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endoglucanases, valores negativos são encontrados para pelo menos um dos subsítios adjacentes

á ligação a ser clivada pelo substrato. Esse valor negativo pode ser resultado de alterações na

conformação da glicose durante a sua ligação ao subsítio -1. Aparentemente, quando o resíduo

de glicose que se liga ao subsítio -1 está na extremidade redutora do substrato ele pode

acomodar-se melhor ao subsítio -1 do que um resíduo que se encontra no interior da cadeia,

embora ambos devam sofrer mudanças conformacionais durante a catálise.

Embora a p-Glicosidase 3 seja capaz de hidrolisar laminarina e nesse aspecto seja

semelhante a exoglucanases, o alinhamento de sua seqüência de aminoácidos com outras

proteínas mostra que ela é similar à enzimas da família 1 das glicosídeo hidrolases. Não se sabe se

as várias p-glicosidases já descritas na literatura são realmente incapazes de hidrolisar moléculas

poliméricas, uma vez que esses substratos não são usualmente empregados para a detecção de

atividade de P-glicosidase.

A energia de ligação para grupos metileno (i1i1Go/resíduode CH2) é útil para comparar as

regiões de ligação do aglicone em várias p-glicosidases. A p-Glicosidase 3 de Tenebrio molitor

(i1i1Go/CH2 = -0,97 kJ/mol) apresenta o sítio de ligação ao aglicone menos hidrofóbico que o de

uma das P-glicosidases digestivas de Spodopterafrugiperda (i1i1Go/CH2= -1,3 kJ/mol;Marana

et ai., 2001), que a glucocerebrosidase lisossômica de mamífero (i1i1Go/CH2= -1,9 kJ/mol;

Gopalan et ai., 1989) e do que a p-glicosidase citossólica de mamíferos (i1i1Go/CH2= -3,0

kJ/mol; Gopalan et ai., 1989). A enzima citossólica tem o mais hidrofóbico dos subsítios de

ligação ao aglicone, mas não é capaz de hidrolisar glicocerebrosídeos. É possível que a clivagem

de glicocerebrosídeos dependa de um subsítio para a ligação do aglicone grande, como o que

está presente na glucocerebrosidase (Figura 25; Gopalan et ai., 1989).

A inibição pelo substrato pode ser causada pela ligação do substrato a um sítio diferente

do sítio ativo ou pela ligação do substrato ao subsítio do aglicone na forma glicosíl enzima, que é

um intermediário na clivagem da ligação glicosídica (Laidler & Bunting, 1973). A última ocorre

quando a desglicosilação é o passo limitante da reação, uma vez que é nessa condição que o

subsítio do aglicone fica disponível. A inibição por substrato pode também ser um artefato

causado pela reação de produtos da ação da enzima com moléculas do próprio substrato. Isso

parece ser o que ocorre com a p-Glicosidase 3, que é inibida por amigdalina em altas

concentrações (~ de 210 mM). Levando em consideração que a inibição por substrato é

freqüentemente encontrada em glicosidases e que esse tipo de enzima pode catalisar reações de

transglicosilação, é possível que a inibição pelo substrato observada para a p-Glicosidase 3

7'
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durante clivagem de amigdalina seja um artefato causado pela reação da glicose produzida pela

enzima com o substrato, gerando um glicosídeo maior. De acordo com essa hipótese está o fato

de termos verificado que a p-Glicosidase 3 catalisa a reação de transglicosilação nas condições

em que se observa a inibição pelo substrato.

4.06 Análise da seqüência das p-Glicosidases 3a e 3b

A seleção de dones reconecidos pelo o anticorpo específico para as p-Glicosidases 3, a

partir da biblioteca de cDNA feita com mRNA extraído do tubo digestivo de Tenebrio molitor,

permitiu a obtenção de dois dones contendo o cDNA para essas enzimas. Um deles continha

toda a seqüência da p-glicosidase madura e no outro a região N-terminal estava truncada. As p-

glicosidasescodificadaspor essesdoiscDNAsdiferemem apenasquatro aminoácidos,sendoque

nenhum deles se encontra em regiões conservadasentre as diversas glicosidasesda família1.

Supomos que talvez um deles codifique a p-Glicosidase 3a e o outro a p-Glicosidase 3b.

Os resultados indicam que são improváveis a obtenção de todo o peptídeo sinal e o códon

de iniciação para a tradução da P-glicosidase 3 a partir da biblioteca de cDNA disponível. Isso

porque uma amostra da biblioteca de cDNA contendo cerca de 400 dones foi usada em urna

reação de amplificação da região 5' desse cDNA e, mesmo assim, não foi possível obter a região

5' completa. Esse resultado sugere que a extremidade 5' não está representada na biblioteca de

cDNA. Entretanto a seqüência completa do cDNA que codifica a enzima madura foi obtida. Essa

seqüência foi usada para a procura de similaridade em banco de dados. O resultado mostrou urna

similaridade muito grande com outras p-glicosidases pertencentes à família 1 das glicosídeo

hidrolases. Essa similaridade foi observada para p-glicosidases de diversas fontes, desde p-

glicosidases de insetos até de bactérias. A maior similaridade foi obtida para a p-glicosidase de

Spodopterafrugiperda (45 % de identidade e 63 % de similaridade), seguida da lactase-florizina

hidrolase de mamíferos (46 % de identidade e 62 % de similaridade para a LPH de coelho) e,

finalmente, P-glicosidases de plantas.

Uma vez que a estrutura terciária é mais conservada do que a primária (Chothia & Lesk,

1986) e as famílias das glicosídeo hidrolases são agrupadas com base na similaridade de

seqüência de aminoácidos, podemos dizer que as glicosídeo hidrolases dentro de urna mesma

família compartilham a mesma estrutura terciária (Henrissat & Romeu, 1995). Uma vez que o

alinhamento da seqüência da p-Glicosidase 3 de Tenebrio molitor mostrou similaridade com
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proteÚlas da família 1 das glicosídeo hidrolases, essa enzima deve apresentar um dobramento de

(l3/a)8 barril, que é característico dessa família(Jenkins et ai., 1995).

A estrutura da I3-Glicosidase 3 e a função dos aminoácidos altamente conservados de

Tenebrio molitor podem ser preditas através de um alinhamento com proteÚlas pertencentes à

família 1 de glicosídeo hidrolases cuja estrutura terciária já foi elucidada (l3-glucosidase A de

Baci/lus poiymyxa por Sanz-Aparicio et ai., 1998; 6-fosfo-l3-galactosidase de Lactococcus iactis

por Wiesmann et ai.; 1997, mirosinase de Sinapis aiba por Burmeister et ai., 1997; 13-

glucosidase termoestável de Sulfoiobus solfataricus por Aguillar et ai., 1997; l3-glucosidase

cianogênica de Trifolium repens por Barrett et ai., 1995). Este alinhamento mostrou que muito

dos aminoácidos conservados entre a I3-Glicosidase3 de Tenebrio molitor e l3-glicosidases da

família 1 estão envolvidos na formação do sítio ativo e estão ligados diretamente ao

reconhecimento do substrato e clivagem da ligação glicosídica.

A Figura 36 mostra um esquema de como seria constituído o sítio ativo da I3-Glicosidase

3 de Tenebrio molitor e a importância de cada resíduo na interação com o substrato, baseado no

alinhamento da seqüência dessa enzima com a seqüência da mirosinase de Sinapis aiba.

00......
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Figura 36 - Diagrama esquemático dos resíduos de aminoácidos da I3-Glicosidase 3 de
Tenebrio molitor responsáveis pelo reconhecimento do anel da glicose no intermediário
glucosil enzima no sítio ativo da enzima. As linhas pontilhadas mostram as pontes de
hidrogênio. Essa figura foi adaptada dos dados apresentados para a mirosinase de Sinapis aiba
(Burmeister et ai., 1997) e obtida através de um alinhamento da seqüência dessa enzima com a
da ~-glicosidase 3 de Tenebrio molitor.

.
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As mirosinases são S-glicosidases encontradas em alguns grupos de plantas e são

responsáveis pela clivagem de p-tioglucosideos que parecem estar envolvidos no mecanismo de

defesa dessas plantas contra a predação por animais herbívoros (McDanel et a!., 1988). Essa

enzima apresenta alta similaridade com diversas O-glicosidases e acredita-se que ela tenha

evoluído a partir de O-glicosidases, retendo muitas das características observadas nessas enzimas.

A única alteração marcante nos resíduo envolvidos na catálise de mirosinases e O-glicosidases é a

substituição do resíduo de ácido glutâmico, responsável pela catálise ácida em O-glicosidases,

por uma glutarnina (Henrissat et aI., 1995; Wang & Withers, 1995). Nas mirosinases não há um

resíduo ácido que realize a assistência de protonação ao substrato. A ausência desse resíduo

deve-se ao fato dos aglicones dos glucosinolatos serem ótimos grupos deixantes (apresentando

baixos valores de pKa)e, desse modo, catálise ácida é desnecessária (Burmeister et aI., 1997).

Entre os diversos resíduos conservados encontramos os N168E169e T378ENG381.Esses

dois grupos de arninoácidos contêm os resíduos de ácido glutâmico catalíticos (Wacker et a!.,

1992), onde o El69 é o doador de prótons e o Em é o nuc1eófilo. Uma evidência direta da

participação do Em como nuc1eófilodurante a catálise enzimática foi obtido através de dados

cristalográficos para a mirosinase de Sinapis alba. Foi mostrado que esse resíduo de ácido

glutâmico forma uma ligação covalente com o oxigênio do carbono 1 da glicose no intermediário

glicosil-enzima (Burmeister et aI., 1997).

Dados estruturais mostram que o resíduo de ácidoglutâmico responsável pela catálise

ácida (EI69) se encontra dentro de uma cavidade hidrofóbica, o que eleva o pKa desse grupo,

mantendo-o protonado na faixa ótima de atividade da enzima (Barrett et aI., 1995). Dados

obtidos sobre a estrutura tridimensional para a p-glucosidase cianogênica de Trifolium repens

mostram que as cadeias laterais do El69 e E379 estão separadas por uma distância de

aproximadamente 5 Á (Barret et a!., 1995). Esses resíduos estão posicionados a uma distância

similar do carbono anomérico do monossacarídeo do glicone, onde os grupos carboxila da cadeia

lateral desses arninoácidos estão com orientações opostas. Devido a essa orientação, somente o

E379tem o seu grupo carboxila apontado para o carbono 1 do monossacarídeo do glicone em

uma posição consistente com um papel que envolva um ataque nuc1eofilico(Sanz-Aparicio et aI.,

1998). Esse dado é coerente com o mecanismo de catálise que envolve a retenção da

configuração do carbono anomérico (Jenkins et aI., 1995; Henrissat et aI., 1995), característico

das p-glicosidases da família 1 das glicosídeo hidrolases (Coutinho & Henrissat, 2000).

.,
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Na enzima livre, o ambiente em que se encontra o Em é constituído basicamente de

resíduos polares. Um dos átomos de oxigênio presentes no grupo carboxila da cadeia lateral do

nuc1eófilo E379faz uma ponte salina com a R79 e o outro átomo de oxigênio faz ponte de

hidrogênio com a Y312e com uma molécula de água (Burmeister et aI., 1997; Sanz-Aparicio et

ai., 1998). Essas pontes de hidrogênio diminuem o pKa do E379,assegurando que esses fique

desprotonado e pronto para agir como um nuc1eófilo(Barret et ai., 1995). Com a formação da

ligação covalente entre o Em e o carbono 1 do monossacarídeo na forma glicosil-enzima, a

ponte salina entre a R79e o nuc1eófiloé desfeita o que leva a uma alteração da posição da cadeia

lateral desse primeiro aminoácido. Nessa nova posição a cadeia lateral da R79 passa a ficar

mergulhada em um ambiente hidrofóbico dento da estrutura da p-glicosidase. A presença de uma

carga em um ambiente hidrofóbico seria importante para desestabilizar o intermediário glicosil-

enzima (Burmeister et aI., 1997).

Além da função do Y312 na estabilização da forma ionizada do nuc1eófilo, tem sido

proposta também função para esse resíduo durante a catálise enzimática (Wang et ai., 1995),

contudo essa ainda é controversa. Como mostrado para a mirosinase de Sinapis alba a cadeia

lateral desse resíduo apresenta a sua hidroxila direcionada para o oxigênio do carbono 5 do anel

da glicose no intermediário glicosil-enzima (Burmeister et ai., 1997). Segundo Sanz-Aparicio et

ai. (1998), esse resíduo poderia estar envolvido na estabilização de espécies de oxicarbônium.

Contudo, Burmeister et ai. (1997) acreditam que esse resíduo tenha mais um papel estrutural na

formação do sítio ativo.

Tem sido proposto também que o nuc1eófilo (E379)seria capaz de fazer uma ponte de

hidrogênio como a hidroxila do carbono 2 do monossacarídeo do glicone (Sanz-Aparicio et ai.,

1998). Interações com a hidroxila do carbono 2 têm sido consideradas como de muita

importância para a ligação da enzima ao substrato e/ou estabilização do estado de transição

(Barrett et aI., 1995). Para a mirosinase de Sinapis alba tem sido proposto que o resíduo N168

que interagiria com a hidroxila do carbono 2 (Burmeister et ai., 1997).

Diversos outros aminoácidos parecem apresentar uma função importante no

reconhecimento do substrato na p-Glicosidase 3 de Tenebrio molitor. O resíduo H124,segundo

Burmeister et ai. (1997), interagiria com a hidroxila do carbono 3. Já para a p-glicosidase de

Bacillus polymyxa tem sido proposto que esse aminoácido faria ponte de hidrogênio como

carbono 2 (Sanz-Aparicio et ai., 1998). Segundo Sanz-Aparicio et ai. (1998) o W429faria pontes

de hidrogênio com o carbono 3 do monossacarídeo do glicone. Contudo, ou essa ponte de

'i
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hidrogênio desempenha uma função restrita ou mesmo não existe uma vez que em mirosinases

esse resíduo é substituído por uma fenilalanina.Na mirosinase de Sinapis alba, esse o resíduo de

fenilalanina parece estar envolvido com interações de van der Waals com o monossacarídeo do

glicone (Burmeister et ai., 1997).

o resíduo E428interagiria com a hidroxila do carbono 4 e 6 e o resíduo Q21interagiria

com a hidroxila do carbono 3 e 4 do glicone do substrato. Essas pontes de hidrogênio duplas

entre as hidroxilas do carbono 3 e 4 e entre os carbonos 4 e 6 parecem ser altamente conservadas

entre as ~-glicosidases da família 1. Como mostrado por Vyas (1991), esse tipo de ponte de

hidrogênio pode ocorrer para hidroxilas adjacentes estando as duas na posição equatorial ou uma

na posição axial e outra na equatorial. Dessa forma, como demonstrado cineticamente, essa

enzima seria capaz de acomodar substratos derivados tanto da glicose como da galactose e, para

que as pontes de hidrogênio sejam mantidas basta ocorrer pequenas alterações no

posicionamento da cadeia lateral dos resíduos de glutarnina e ácido glutâmico.

Já outros arninoácidos conservados estão mais envolvidos na formação do bolso do sítio

ativo. Entre eles temos o W42Ida ~-Glicosidase 3 que serviria como plataforma hidrofóbica para

o anel do monossacarídeo do glicone (subsítio -1). Como mostrado para a ~-glicosidase

cianogênica de Trifolium repens (Barret et ai., 1995) e a 6-fosfo-~-galactosidase de Lactococcus

lactis (Wiesmann et ai., 1997), o W42Ida plataforma hidrofóbica faz uma ligação peptídica do

tipo eis com um resíduo de serina. Esse tipo de ligação peptídica é raramente encontrado em

proteínas e parece estar envolvida em um posicionamento rígido da cadeia lateral do W42Ipara

formar a plataforma sobre a qual se posiciona o anel da molécula do monossacarídeo do glicone.

Já o WI25da ~-Glicosidase 3 de Tenebrio molitor, está em uma posição que tem sido proposta

como a do resíduo que serviria como plataforma hidrofóbica do subsítio +1. Esse resíduo é que

faria a interações de van der Waals com o aglicone dos glucosinolatos que se ligam ao sítio ativo

das mirosinases(Burmeisteret ai., 1997).O F427 tambémé um resíduoconservadoencontrado

na ~-Glicosidase 3 de Tenebrio molitor e que, como mostrado para a ~-glicosidase de Sinapis

alba, estaria envolvido na formação do bolso do sítio ativo (Burmeister et ai., 1997).

Pretendemos no futuro c10nar as outras ~-glicosidase de Tenebrio molitor. Entre essas,

especialmente interessante é a c10nagem da ~-Glicosidase 2, pois ela tem uma especificidade

quase que restrita para a clivagem de galactosídeos e análises preliminares em banco de dados

tem sugerido que sua seqüência parcial já obtida, apresenta similaridade com uma ~-galactosidase

,n
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pertencente à família 2 das glicosídeo hidrolases. Também seria interessante obter a seqüência

para verificar a existência dos dois sítios ativos sugeridos pelos experimentos cinéticos.

4.07 Secreção das I3-Glicosidases 3a e 3b

Os dados de imunocitolocalização serão referidos à I3-Glicosidase 3 uma vez que o

anticorpo usado nessa técnica é capaz de reconhecer tanto a I3-Glicosidase 3a quanto a 13-

Glicosidase 3b.

A I3-Glicosidase3 é encontrada na região anterior em vesículas grandes que se originam

na região do complexo de Golgi e parecem ser liberadas com o citoplasma apical desorganizado

em uma secreção do tipo apócrina. Essas mesmas vesículas são as grandes responsáveis pela

secreção de amilase nesse animal (Cristofoletti et aI., 2001), mas tem papel insignificante na

secreção da I3-Glicosidase3. Essa enzima é secretada de um modo significativo pelas pequenas

vesículas que se encontram na região posterior do intestino médio. Essas vesículas devem ser

responsáveis por uma secreção exocítica padrão.

Embora a I3-Glicosidase 3 seja secretada na região posterior do ventrículo, é na região

anterior do conteúdo luminal do intestino médio que elas podem atuar, devido ao seu pH ótimo e

o pH encontrado nessa região. Na verdade elas são encontradas somente na região anterior

(Figura 34). Como os ensaios foram feitos no pH ótimo das enzimas, caso elas estivesse na

região posterior elas seriam detectadas.

O mais interessante é que o fato de ter sido observado que as I3-Glicosidases3a e 3b são

produzidas na região posterior mas são encontradas na região anterior do ventrículo é mais uma

evidência da ocorrência da circulação endo-ectoperitrófica de enzimas nesse animal (Terra et aI.,

1979). Segundo esse modelo, as I3-Glicosidases3a e 3b secretadas por exocitose pelas células do

conteúdo posterior seriam levadas para a região anterior do ventrículo por um fluxo de liquido

gerado pela secreção de água no ventrículo posterior e sua absorção no ventrículo anterior. Na

região anterior do intestino médio a I3-Glicosidases3a e 3b teria uma tendência a ficar retida no

espaço endoperitrófico enquanto ligada ao seu substrato. Visto que a I3-Glicosidase3 é capaz de

hidrolisar oligocelodextrinas e até mesmo polissacarídeos, o complexo enzima/substrato só

passaria pelos poros dessa membrana quando o tamanho do substrato fosse bastante reduzido.

Quando isso acontece, pequenas oligodextrinas e a I3-Glicosidase 3 voltariam ao espaço

ectoperitrófico.
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o fato da p-Glicosidase 3 ser secretada na região posterior do intestino médio, embora

seja ativa somente na região anterior, talvez seja para evitar uma secreção exocítica em uma

região secretora de água com é a anterior. Por essa razão, provavelmente, a secreção de arnilase

na região anterior do ventrículo de Tenebrio molitor é feita de modo apócrino e não exocítico.

Uma vez que a secreção apócrina leva a célula a um dispêndio muito maior de energia, surge a

pergunta de porque a arnilase não é secretada do mesmo modo que as p-Glicosidases 3a e 3b

uma vez que, como elas, sua ação se dá na região anterior do intestino médio que possui o seu

pH compatível com o pH em que essas enzimas são ativas. Talvez a explicação seria o fato da

arnilase ser uma despolimerase, uma das primeiras enzimas a agir sobre o alimento, o que não

acontece com as p-Glicosidases 3a e 3b, que tem sua principal ação na digestão intermediária e

final de produtos gerados por celulases e hemicelulases. Se a arnilase fosse secretada na região

posterior do ventrículo, ela poderia ser rapidamente retida pelo alimento presente no interior da

membrana peritrófica enquanto estivesse sendo levada para a região anterior do intestino médio

pela circulação endo-ectoperitrófica. Desse modo, pouco amido poderia ser digerido, uma vez

que na região posterior a arnilase seria pouco ativa devido ao pH. A secreção de arnilase na

região anterior assegura que a digestão de amido inicia-se assim que o alimento alcança o

intestino médio.

4.08 Papel das P-glicosidases digestivas de Tenebrio molitor

A função das p-Glicosidases 3a e 3b envolve a digestão de di- e, principalmente,

oligossacarídeos derivados sobretudo das hemiceluloses e também da celulose. Polímeros de

hemiceluloses tem resíduos de glicose unidos por ligações glicosídicas p 1-4, P1-6 e p 1-3, que

podem ser hidrolisados por essas enzimas. A hidrólise de hemiceluloses parece ser amplamente

distribuída entre os insetos (Terra & Ferrera, 1994) e a presença de enzimas que atuam sobre

celulose tem sido atestadas em alguns insetos em nosso laboratório (dados não publicados).

A p-Glicosidase 1 tem uma função bastante semelhante à da p-Glicosidase 3, com

pequenas variações. A p-Glicosidase 1 pode hidrolisar ligações p 1-3 e p 1-4 com uma eficiência

muito semelhante,o que lhe permitiriaclivar oligossacarídeosderivados de celulose (P 1-4)

quase tão bem quanto os derivados de hemiceluloses, que tem ligação p 1-3. A p-Glicosidase 3

teria preferência marcante para ligações do tipo p 1-3.

Além disso, a p-Glicosidase 1 hidrolisa dissacarídeos (em relação a oligossacarídeos) de

uma maneira mais eficiente que a p-Glicosidase 3 (comparar kcat!Kmde celobiose e

~
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oligocelodextrinas para a p-Glicosidases 1 e 3; Tabelas 03 e 09, respectivamente). Desse modo, a

digestão de oligossacarídeos deve ser iniciada pela p-Glicosidase 3 e a digestão de dissacarídeos

feita principalmente pela p-Glicosidase 1.

O fato do sítio ativo da p-Glicosidase 3 ser menos hidrofóbico do que o sítio ativo de

outras p-glicosidases já descritas na literatura (ver resultados), indica que a p-Glicosidase 3 é

mais adaptada para hidrolisar di- e oligossacarídeos do que glicolipídeos (como é o caso da

glicocecrebrosidase de mamíferos). Devido a essas diferenças no sítio ativo, glicosídeos de

plantas tais como arnigdalina são substratos pouco clivados pela p-Glicosidase 3 quando

comparado a oligossacarídeos (Tabela 09). Essas mesmas observações devem ser válidas para a

p-Glicosidase 1, uma vez que ela tem a atividade sobre arnigdalina, comparada aos

oligossacarídeos, ainda mais baixa do apresentado pela p-Glicosidase 3 (Tabela 03). Nas duas p-

glicosidases isoladas de Spodoptera frugiperda, arnigdalina é mais hidrolisada que

oligossacarídeos (Marana et aI., 2000; Marana et aI., 2001).

A p-Glicosidase 2 é, na verdade, uma p-glacatosidase, pois somente galactosídeos são

hidrolisados eficientemente por ela. A pouca clivagem de lactose e a alta eficiência de hidrólise

sobre compostos hidrofóbicos nos levam a supor que ela teria como papel fisiológico a clivagem

de galactolipídeos. Essas substâncias são amplamente distribuídas em folhas de plantas e ocorrem

em outros tecidos vegetais. Os compostos encontrados aí são 2,3 diacil 1 p-D-galactopiranosil

D-glicerol (monogalactosil diglicerídeo) ou 2,3 diacil 1 (a-D-galactopiranosil (l,6)-P-D-

galactopiranosil)-D-glicerol (digalactosil diglicerídeo) (Harwood, 1980). A enzima poderia agir

diretamente na primeira substância e, na segunda, removeria a galactose do digalactosil

diglicerídeo após a ação de uma a-galactosidase. a-Galactosidase com característica que

sugerem um papel na clivagem de digalactosil diglicerídeo já foi descrita em Tenebrio molitor

,.

(Grossmann & Terra, 2001)

Seria interessante comparar em detalhe a estrutura do sítio ativo dessas p-glicosidases

entre si e com outras de especificidade contrastante, para entender quais as mudanças estruturais

levam a diferenças em especificidade. Trabalhos em desenvolvimento no nosso laboratório com

outros dois insetos, além dos dados apresentados aqui, supostamente permitirão no futuro uma

discussão sobre os princípios que levam às diferenças em especificidade das p-glicosidases de

insetos.
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