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1 - INTRODUÇAO

Os inibidores enzimaticos naturais têm sido objeto de

estudo de varios grupos de pesquisadores sob ângulos diversos.

Tais abordagens têm contribuido para a elucidaçao de aspectos

ca.

O assunto tem tambêm atra;do a atenção de botânicos p~

lo poss;vel papel fisiológico desempenhado por esses inibidores.

bioquimicos das interações macromoleculares tipo proteina-protel

na e prote;na-polissacaride, e dos mecanismos da açao enzimãti-

como

interesse-vem despertandoAo mesmo tempo, essas moleculas

na area da farmacologia pelas possibilidades de aplicação

agentes terapêuticos.

Entretanto, e na area de ciência dos alimentos que es-
A

ses inibidores tem sido mais estudados, seja por serem encontra

dos em vegetais que sao largamente consumidos como alimentos, se

ja por inibirem enzimas do trato gastro-intestinal de mamiferos.

No reino vegetal, os inibidores enzimãticos sao encon-

trados numa grande variedade de espécies dentro das fam;lias Le-

guminosae, Gramineae e Solanaceaeo Por sua vez, sao varias, as

enzimas inibidas por estes compostos: tripsina, quimotripsina ,

°d °1 l' °d (37,55,60,74,80).pept1 ases, am1 ases, 9 1COS1 ases

Entre os inibi dores jã detectados os de tripsina ,e qu!
~

mitripsina tem sido os mais estudados e os que maiores conseque~
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--(1"

cias tóxicas podem trazer aos animais que os ingere na forma ati-

va(60). Seguem-se a eles, em importância, considerando os efei-

tos antinutricionais, os inibidores de a-amilase, aos quais dare-

mos maior atenção por serem objeto deste trabalho.

Os inibidores de a-amilases (IA) começaram a ser meneio

nados na literatura cientifica a partir de 1945, através dos da

dos de BOWMAN(9), que constatou a presença de um inibidor hidros

soluvel e termolãbil no feijão.

Recentemente, apos um intervalo onde poucos foram os

trabalhos divulgados renovou-se o interesse nesse campo e hoje

temos cerca de uma centena de artigos publicados referentes ape

nas aos 15 ultimos anos. Esses trabalhos trazem informações so

bre as diversas fontes para obtenção dos IAs, como sao os micror-

. (21) b- 1 (19,24) . (19 24 74) 1ganlsmos , tu ercu os ,cereals" e egumino-

sas(19,37), bem como relativos ã sua especificidade de açao so

bre enzimas de vãrias origens(75).

As a-amilases salivar e pancreática de mamiferos sao as

mais empregadas nas detecção e avaliações de atividade dos IAs(19,

26,34,45,82), mas existem também relatos de inibição de enzimas

obtidas de fungos(38,75), bact~rias(23,75), insetos(lO,16,34,54

75) ., . h (75) t t . (34,75)anlmalS marln os e ou ros vege alS .

Entretanto o numero de trabalhos é ainda pequeno; por

exemplo, o papel fisiológico dos IAs em seus tecidos de origem ain

da não foi esclarecido; apenas duas hipóteses jã foram formula

das mas ai nda não comprovadas. Uma del as se refere ã possivel ação

reguladora do IA sobre a mobilização de amido durante a germina 

çao. A outra e a de que essas substâncias seriam um eventual fa

tor de resistência ao ataque de insetos.
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Contrariando a primeira hipótese, verificou-se que nao

há alteração na atividade do IA durante a germinação do trigo(74)

e que, com exceção do milho(7) nenhum outro inibidor age sobre

a-amilases endõgenas(34,50,74). Quanto ao segundo papel. sao co

A ação "in vivo" pela administração do IA em animais

de laboratório tem tamb~m sido estudada de forma incipiente e

pouco conclusiva(25,32,34,56.63). Apenas nos ensaios com IA de

feijão conduzidos por LAJOLO(34) em ratos pode-se notar uma que

da nos níveis sericos de glicose~ põs-prandial, consequentes ã in

gestão de uma dose de amido.

nhecidos

go(54) e

ra deter

casos de inibição de amilases de insetos que atacam tri

feijão(34), mas essa inibição nao parece suficiente pa-
-. (86)a sua açao lnvasora .

Em humanos o numero de trabalhos e ainda menor. sendo

conflitantes os resultados referentes ao aproveitamento do amido

na presença do IA(8,56). Essas áreas claramente necessitam de

mais investigações.

As características físico-químicas da molecula tem si

do os aspectos mais explorados nos estudos dos inibidores de a

-amilase; já são conhecidos, para alguns deles, dados relativos

- . -. d . . b' - (1 O,82 ) . d d d'" t' . d (34 )a c1 ne t 1 C. a e 1 n1 1 çao , ne ce s s s 1 a e e 1 onsal v1a ores ,

especificidade frente a diversas enzimas(12,2l,22,31,34,75), bem como

alguns detalhes da estrutura qulmica(3,22,43,43,48,49.76). Porem

esses dados não se referem a um unico inibidor não sendo. porta~

to, ainda possível ter um quadro integrado e, por exemplo. apon

tar os grupamentos químicos envolvidos na ligação enzima-inibi 

dor. Como aconteceu com os inibidores de tripsina(59.60) o es-

clarecimento destes pontos permitirá a compreensão do mecanismo
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de açao dos IA, abrindo campo para possiveis aplicações,

A exemplo do que acontece com o mecanismo de ação, sao

tambem fundamentais investigações sobre a estrutura molecular. O

interesse no estudo dos IAs de origem microbiana tem sido volta 

dos principalmente para o campo farmaco1õ9ico(31.56,64) apesar

disso porem em muito tem contribuido para o entendimento da rela

ção estrutura-atividade do IA em geral. A grande maioria desses

inibi dores microbianos são po1issacãrides contendo em sua mo1ecu

la um ãtomo de nitrogênio em ligação glicosidica. Esta caracte -

... t' - - l' t t' (47) - '1 . (22,23,40)r1S 1ca e comum as o 1905 a 1nas , as am1 ostat1nas ,

e aos compostos designados pelo prefixo BAy(64). Outros inibido

res de origem microbiana, no entanto. sao de composição estrita-
-. (341) l' -, (61)mente prote1ca' ou g lcoprote1ca .

Dentre os vegetais, os IAs de cereais foram os mais es

tudados ate agora. Particularmente no caso do trigo, tal é o nu-

mero de inibidores de a-amilase encontrados, que houve necessida

de de classificã-10s em familias quanto ao peso molecular ou qua~

to a mobilidade eletroforetica(16). Mesmo em cada familia. va

rias são as frações com atividade anti-ami1ãsica(10). havendo in

clusive divergência entre os autores quanto ao numero real de

IAs(26,44,66,74) .

As mo1ecu1as de IA de trigo se caracterizam por nao con

terem residuos de açucar(74) e serem cadeias protéicas unicas, sem

subunidades(16), porem podendo formar polimeros(10). Outros as

pectos estruturais foram relatados por PETRUCCI e cals. (48) e

KASHLAN & RICHARDSON(43). Os primeiros demonstraram nas familias

0,19 e 0,28 a semelhança em alguns aminoãcidos da sequencia das

duas proteinas. KASHLAN & RICHARDSON descreveram a estrutura com-
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Ai nda e nt r e os ce r ea i s, Pode - s e ci t a r a pr e s ença de do i s

IAs em uma espécie originãria da Tndia, a Eleusina coracana (12,

tos, de bactérias e do próprio milho, mas mostrou-se inativa so

bre as de origem pancreãtica e salivar(7).

-pan-

conse-?9,70) com alta estabilidade térmica, sendo que um deles

gue também inibir a ação da tripsina(71).

Os inibidores IAs protéicos, obtidos de tubérculos fo-

ram estudados principalmente em espécies de inhame (Colocasia es

culenta(72), C. antiquorum(67), Dioscorea alata(19,68) e Alo-

casia macrorhiza (72)) e dependendo da fonte de obtenção apresentam

residuos de açúcar variando de O a 64%, Esse elevado teor de

açúcares tem comprometido os processos de separação dessas proteI

nas através de colunas cromatográficas(68) e eletroforéticas (19).

No centeio, existe apenas um inibidor composto por duas

d ' t"-d' 'd- t' (24) J- 'lh - , ..-ca el as pep 1 1 cas 1 en 1 cas . a no ml o, uma unl ca prote~

na revelou atividade anti-amilãsica em testes com enzimas de inse

creas de porco.

frações ativas frente às a-amilases de salivar humana e de

pleta do inibidor de mobilidade eletroforética 0,28, que mostrou

ser composta por 123 residuos de aminoãcidos, sem a presença de

fenilalanina e histidina. Esta mesma sequência primãria foi pos

teriormente comparada com a do inibidor de tripsina da cevada(46),

revelando pontos homólogos.

A presença de IA em triticale, vegetal hlbrido de cen 

teio e trigo, foi por nós detectada pela primeira vez(19). ROMA

NELLI (*) estabeleceu a metodologia de separação de pelos menos três

(*)P.F.ROMANELLI, resultados não publicados,
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-Um dado comum aos inibi dores do genero Colocasia ê a resistência

ao ataque de algumas proteases, não havendo perda da atividade

t ' "1-" (67) S b b-an l-aml aSlca . a e-se, tam em, que durante o crescimento

da planta (Colocasia antiquorum), as atividades tanto do inibi

dor como da a-ami1ase endogena diminuem(67), fazendo presupor uma

açao integrada,

Em relação as leguminosas, a ocorrência de IA jã foi

-grao-

vulga -demonstrada em algumas variedades de feijão (Phaseolus---------"''----
ris)(19,34,37,38,50,52), amendoim (Arachis hypogea)(30) e

de-bico (Cicer arietinum)(77) e outros(30,57).

Trabalhando com "feijão branco", MARSHALL & LAUDA (38)

descreveram a purificação e algumas propriedades flsico-qu;micas

do inibidor de a-amilase que denominaram de faseolamina. Es tes

autores observaram a existência de ãrea de 10
1
% de carboidratos na

molecula de 49000 da1tons, que quando frente a a-amilase pancre~

tica exibe um padrão de inibição não competitiva. A faseolami-

-na possui alta especificidade pelas a-amilases de pancreas de

porco, de humanos, de saliva humana e do caramujo Helix pomatia.

o IA encontrado por LAJOLO (1977) em "feijão preto" a-

presenta basicamente as mesmas caracter;sticas da faseolamina

Em seu trabalho LAJOLO demonstra a necessidade da presença de

ions Cl- para a complexação da enzima pelo inibidor. A mo1êcu-

la deste inibidor, que contem 14,6% de açucar, com pI 4,45, d~

dobra-se em três bandas glicoprotêicas distintas em eletroforese

em meio denaturante. O IA do feijão preto inibe atividade das

a-amilases de saliva humana, de pâncreas de porco, de banana, da

larva da mosca Rhymcosciara americana e do caruncho do feijão

Acanthocelides.



amilase tripsinizada faziam supor que o inibidor não se deve li

gar ao sitio ativo da enzima. Mas recentemente porem valendo -

existência de sub-unidades num IA sem prolina na sua estrutura gll

coprotéica. Os autores(53) inicialmente pensaram que a ativida

de estivesse ligada ã porção glicidica da molécula, pois verifi

caram que apos a oxidação desta com metaperiodato o IA torna-se

inativo, e, além disso, experimentos conduzidos com maltose e

a
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Ainda em feijão, POWERS & WHITAKER(52) comprovam

-se de uma B-endo N-acetilglicosidase verificaram que a elimina

ção de 80% dos resíduos de açucar não alterava a atividade inibi

dora(*) .

TANIZAKI(82), em continuação ao trabalho de LAJOLO(34),

relata a presença de manose, xilose, galactose, glicosamina e g~

lactosamina ligados ã proteína. No estudo cinético a autora re

fere-se ã formação de um complexo intermediário entre a enzima e

o inibidor, explicando assim a necessidade de pré-incubação. Fo

ram realizadas, no mesmo trabalho, reações de modificação qu;ml

ca na a-amilase pancreãtica nos resíduos de histidina, tirosina

e cisteina. No entanto, estas modificações não afetaram a forma

ção do complexo enzima-inibi dor.

A caracterização de uma glicoproteina do feijão bran

co com açao anti-amilãsica que se divide em sub-unidades iguais,

de peso molecular 15000, foi descrita por PICK e WOBER(50). Em

trabalho complementar(5l), através de técnica de imunoprecipita

ção, foi observado que os IAs encontrados em 7 diferentes culti

vares de P. vulgaris são imunologicamente idênticos, e que a sin

(*)J.R.WHITAKER comunicação pessoal.
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tese do inibidor parece ocorrer no estagio final de maturação da

semente.

Na tentativa de estabelecer uma relação de atividade en

tre os inibidores de a-amilase do trigo e do feijão, foi realiza

do um teste com enzimas pancreãticas de sete espécies de mamife

ros(29). O inibidor de trigo mostrou-se ativo frente a todas en

zimas; jã o IA de feijão mostrou especificidade alta para a-ami

lase de cachorro, média para a de porco, baixa para a de coelho

e nula para as demais (camundongo, rato, hamster e cobaia).

Esses resultados levam a pensar que a ação dos IAs de-

ve estar intimamente relacionada a estrutura da molécula, a qual

parece interagir em sitios especificos para cada enzima ensaiada,

mostrando por outro lado a importância do estudo da sua estrutu

ra e do mecanismo de ação.

Dando continuidade a trabalhos anteriores do nosso g~

po, neste trabalho nos propusemos a estudar alguns aspectos fisl

co-quimicos adicionais da molécula do IA de feijão, confirmar d~

dos anteriores, assim como buscar um sistema de separação das sub-

-unidades.
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2 - OBJETIVOS

Neste estudo sobre o inibidor de a-amilase objetivou

-se confirmar dados físico-químicos obtidos anteriormente, e

amplicar o conhecimento da sua composição e de sua estrutura mo

lecular. Entre os parâmetros considerados incluiram-se alguns

referentes ã estrutura primaria, secundaria e mesmo terciaria da

molecula do IA, de interesse na area de Ciência dos Alimentos.
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3.1 - Material

3.1.2 - Amilase salivar humana

p re to,Utilizaram-se sementes selecionadas de feijão

3.1.1 - Feijão

A saliva foi coletada em nosso laboratório, adicionada

de gotas de tolueno para evitar o crescimento de microrgani~

mos, e mantida sob refrigeração. Posteriormente, o lote todo de

saliva foi centrifugado por 30 mino a 8.000 x g, a sOC, despre

zando-se o residuo, Ao sobrenadante adicionou-se acetona, reco

lhendo-se a fração precipitada entre 50 e 70% v/v do solvente. O

precipitado, rico em a-amilase, foi dissolvido em tampão fosfato

0,1 M pH 6,9, 20 mM em NaCl e 20 ~m em CaC1 2 , Esta solução de

Phaseolus vulgaris, da variedade Rico 23, safra 77-78, (lote nQ

04/78), fornecidas pela Empresa de Pesquisa Agropecuãria de Mi

nas Gerais. O feijão foi armazenado ã temperatura ambiente em

frascos fechados ao abrigo de luz e umidade.

3 - MATERIAL E MtTODOS
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a-amilase foi armazenada em congelador a -18oC ate o momento

do uso.

3.1.3 - Reagentes

Sephadex G-100 medio e G-150 superfino e Sephacryl

$-300 foram adquiridos da Pharmacia Fine Chemicals; albumina se-

rica de bovino, a-amilase pancreática de suino, tripsina, quimo

tripsina, aldolase, quimotripsinogênio A, dimetilsuberimidato,

azul de dextrana, citocromo C, dodecil sulfato de sódio (SOS),

l-dimetilaminonaftaleno-5-sulfocloreto (cloreto de Oansil) e Tris

(hidroximetil)aminometano (Tris) foram obtidos da Sigma Chemical

Company; OEAE-celulose e papeis para cromatografia tipo 1 e 3MM

foram da Whatman Limeted; maltose e tubos de diálise da marca In I

1ab.

A acrilamida e bis-acrilamida, ambas da BOH, foram re

cristalizadas antes do uso(73). Os demais reagentes foram todos

de grau analitico.

3.2 - Metodos

3.2.1 - Obtenção do Inibidor de a-amilase

O i ni bi dor de a - amil as e (I A) f oi e xt r a; do do f e i j ã o pr~

to variedade Rico 23, seguindo as etapas de purificação já des

critas por LAJOLO(34). Porem, em nossas separações supriminos a
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ultima etapa, ou seja, a cromatografia em coluna de eM-celulose.

Adicionou-se 0,02% de azida sõdica ã solução do IA purificado

(- 3mg/m1) subdividindo-a em frascos de 10 m1, que foram manti

dos em congelador a -18oe e descongelados apenas quando necessã-

rio.

3.2.2 - Determinação da Proteina

Empregou-se o metodo descrito por LOWRY e co1s. (36) p~

ra as anã1ises rotineiras. A avaliação do conteudo proteico nos

e1uatos das colunas cromatogrãficas foi feita pela leitura espe~

trofotometrica em 280 nm.

3.2.3 - Determinação de Açucares

A fração glicidica do inibidor foi determinada pelo

reativo de feno1-ãcido su1furico, segundo OUSaIS e cals. (18).

3.2.4 - Atividade do IA

A atividade do IA foi avaliada atraves da reaçao com

ãcido 3,5 dinitrossa1ici1ico, metodo de BERNFELD(6) adaptado por

LAJOLO(34). Este autor estabeleceu a unidade de inibição de a

-ami1ase (UIA) como sendo a inibição total de 10 unidades de a-
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-ami1ase (UA), ou seja, 10 ~Mo1es de mal tose 1iberados/m1/min ,

a 37 0 C.

3.2.5 - E1etroforese em Po1iacri1amida

As e1etroforeses em po1iacri1amida (PAA) foram rea1iz!

das tanto em tubos de 0,5 cm de diâmetro interno por 6 cm de a1-

tura como mais longos, de 0,5 cm x 10 cm.

3.2.5.1 - Meio alcalino

A eletroforese PAA, segundo DAVIS(13), foi empregada r~

tineiramente como metodo de avaliação da pureza das preparações de

IA. As bandas proteicas foram reveladas com azul de Coomassie ,

enquanto os residuos de açucar pela reação com fucsina(65).

3.2.5.2 - Meio acido

Tambem como teste complementar de pureza das prepara

çoes, foram realizadas corridas eletroforeticas em tampão de s
alanina(58).

3.2.5.3 - Meio neutro contendo SDS

Empregou-se o metodo de WEBER & OSBORN(84) em escalas

analiticas ou preparativa, quando foi necessário obter-se quanti

dades maiores de IA.
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3.2.6 - Peso Molecular

3.2.6.1 - Cromatografia em coluna

Apli-

Para determinação do ponto isoeletrico (pI) do IA fo-

3.2.5.4 - Focalização isoe1etrica

Apõs a corri da os gei s foram secci onados em cortes trans

versais de 3 mm de espessura, que foram mergulhados em ãgua dei~

nizada e o pH medido apõs decorridas 8 horas para permitir a di

fusão dos anfõlitos.

ram empregados geis de 9 cm de comprimento, com 7,5% de acri1ami

da e 2% de anfõlitos na faixa de pH entre 4,0 e 6,0(85).

cou-se uma diferença de potencial de 20 V/cm de gel durante 20 h,

ou ate que o equilibrio fosse estabelecido, mantendo-se a tempe

ratura entre 5 e 70 C.

o IA foi cromatografado em col una de 0,6 x 95 cm atra

ves de Sephadex G-100(2), equilibrada com tampão fosfato 0,05 M

pH 6,9. Os padrões de peso molecular empregados na calibração m

coluna foram albumina bovina (67.000), ovalbumina (40.000), qui

motripsinogênio A (24.000) e citocromo C (12.500). A separaçao

foi seguida a 280 nm para todas protelnas, alem de leituras em

412 nm para o citocromo C e, com ensaios de atividade, para o IA.
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3.2.6.3 - E1etroforese em PAA-SOS

3.2.6.2 - Cromatografia em placas

placa

Tanto neste como nos metodos anteriores a avaliação do

peso molecular foi realizada graficamente, atraves da relação en

tre 10g do peso molecular e o deslocamento ou volume de e1ui-

o metodo descrito em 3.2.5.3 foi empregado tambem para

a determinação de peso mo1ecu1ar(84), com a corrida, em paralelo,

das proteínas de peso molecular conhecido: 1isozima (14.300), B

1acto-a1bumina (18.400), tripsinogênio (24.000), pepsina (34.700),

ova1bumina (45.000) e albumina serica (66.000).

çao.

na hori zonta1, revel ando-se o resu1 ta do por contato com papel cr~

matogrãfico 3 MM que, após a secagem, foi mergulhado em solução

de azul de Coomassie em ãcido acetico-metanol (1:9).

gração da frente em 6,5 h.

A migração foi interrompida pela reposição da

0,35 m1jhora. Foram utilizadas as mesmas proteínas do item an

terior acrescidas de aldolase (158.000) e ferritina (540.000)(2),

esta última como marcadora de frente de migração. Sobre a pla

ca foram aplicados 5 ~g de cada proteína, desenvolvendo-se a mi-

Suspensão de Sephadex G-150 superfino foi espalhada s~

bre placa de 20 x 20 cm, numa camada de 1 mm, conforme especifi

cações do fabricante. A placa foi equilibrada durante 24 h com
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3.2.7 - Alterações Estruturais do IA

3.2.7.1 - Agentes dissociantes

Foram empregados meios contendo SOS, uréia, guanadina

e s-mercaptoetanol a fim de romper a estrutura terciãria do IA

e liberar as sub-unidades(11,15). Os meios denaturantes, nos

quais o IA foi dissolvido, foram todos tamponados com fosfato

0,1 M pH 6,9, contendo: 1) SOS 1%, uréia 6M e s-mercaptoetanol

1%; 2) SOS 1% e s-mercaptoetanol 1%; 3) SOS 1%; 4) uréia 6M; e

5) guanidina 6 M. Nestes meios, as amostras foram aquecidas a

37 0 h por 2 h.

3.2.7.2 - Reagente bifuncional

A reação do IA com dimetilsuberimidato (DMS) foi exec~

tada a pH 8,5, em tampão 0,2 M de trietanolamina, durante 3 h a

37 0 C(14). Após a reação o material foi submetido a eletroforese

em PAA-SOS.

A remoção dos reagentes em todos os tratamentos foi rea

lizada por diálise durante 24 h contra água destilada, seguindo

-se 12 h com tampão fosfato. O SOS foi removido do meio através

da passagem do material por resina de troca iônica, AG 1 x 8, em

colunas de 3 ml(35).
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3.2.8 - Espectro de Fluorescência

Foram registrados os espectros de emissão de fluores 

cência do IA integro e após tratamentos com 50S e guanidina 6 Mt

fixando-se o comprimento de onda de excitação em 280 nm.

3.2.9 - Aminoãcidos e Aminoacucares

Procedeu-se a anãlise de aminoãcidos totais segundo SPACr

MAN e co1s.(78). A cistina foi determinada via oxidação a ãci-

d
. - . ( 39 )o clstelco .

As amostras foram hidro1isadas em HCl 6 N, em tubos com

- 1 otampa rosqueave t sob atmosfera de N2t a 110 C por 22 t 48 e 72 h.

A preparação para anã1ise de aminoaçucares exigiu uma

hidrõ1ise na mesma temperatura, porem com HCl 4 N durante 4 e

6 h (79)

3.2.10 - Hidrôlise Enzimãtica

O IA na sua forma ati va foi submeti do a ação de prote~

ses do tubo digestivo - pepsina t quimotripsina e tripsina - e

de o r i gem f un9i ca (S t r e pt omy ce s gr i seu s ) . Pe r i odi cament e f or am

retiradas alíquotas para controles de atividade anti-amilãsica re

sidua1 e de ruptura de ligações peptídicas pela reação com ninhi

drina.

As soluções enzimãticas usadas tinham uma concentração
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de 150 ~g/ml, nos seguintes meios: pepsina e tripsina em solução

de HCL 0,05 N; quimotripsina e pronase em solução de tampão fos

fato 0,02 M pH 7,6 e pH 6,9, respectivamente. A atividade pro 

teolítica das enzimas foi avaliada frente a caseína: 6 mg de sub~

trato e 150 ~g de enzima, em 2 ml, foram incubados por 5 min a
0-37 C; a reaçao foi entao interrompida por adição de ml TCA

50%. Após centrifugação a 12.000 x 9 o sobrenadante foi lido a

280 nm, expressando-se a atividade em incremento da absorbância/

/~g/min. A mesma proporção enzima-substrato foi empregada nos

ensaios com o IA, tanto a 37 0 C como a 55 0 C(62).

3.2.11 - Isolamentos das Sub-unidades

3.2.11.1 - Cromatografia em gel

Mantendo-se as condições denaturantes do meio, o IA

foi cromatografado em Sephadex G-100, Bio-Gel P100 e Sephacryl

S-300.

A separação em Sephadex G-100(ll) foi realizada em co-

luna de 1,2 x 85 em, equilibrada com tampão fosfato 0,02 M pH

7,6, SOS 1%, sob fluxo constante de 30 ml/h, coletando-se fra-

çõs de 3 ml. A coluna foram aplicados 4 mg de proteína do IA,

previamente tratados com SDS-ureia-mercaptoetanol como descrito

em 3. 2. 7. 1 .

Em gel de poliacrilamida, Bio-Gel P100, empregou-se uma

coluna de 2 x 60 em, seguindo-se as mesmas condições anteriores.

~ cromatografia em Sephacryl 5-300(5) foi realizada,



3.2.11.2 - Eletroforese preparativa

Ao termino de cada corrida, o gel foi removido da col~

na por pressão de ar e seccionado transversalmente de 5 em 5 mm.

Após cada separação, procedeu-se a anãlise eletrofore

tica PAA-SOS das frações proteicas resultantes da separação.
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(i tem

Um pequeno setor circular foi retirado de cada corte para fixa

ção e revelação das bandas proteicas com azul de Coomassie. O

restante do corte foi triturado em ãgua para facilitar a eluição

das sub-unidades separadas que foram obtidas do ge1 por centrifu

gação e filtração dos resíduos de poliacri1amida.

25 mg de IA denaturado (3.2.7.1) foram aplicados so-

bre o ge1 de concentração da coluna de 2,5 x 20 cm de acrilamida

10% - SOS 1%. A potênci a foi mantida constante em 5 watts, d~

rante as 13 h de corrida a temperatura de l8 0 C termostatizada.

Conforme citado em 3.2.5.3 realizamos a separação ele

troforetica das frações do IA em meio a 1% de 50S, nas condições

descritas a seguir.

3.2.7.1) sob fluxo de 12 ml/h.

em coluna de 2 x 60 cm, em meio contendo guanidina 6 M

3.2.12 - Aminoãcidos Terminais

3.2.12.1 - Grupo amina

Marcou-se o IA com cloreto de Dansil segundo GRAY (27)

com posterior hidrólise da proteína em HCl 6 N. Após e1etrofo-
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rese em papel ou cromatografia em placas de poliamida os amino -

ãcidos marcados foram identificados sob luz U.V. por comparaçao

com padrões especificos.

Na eletroforese utilizou-se tampão piridina-ãcido-ace

tico-ãgua (10:20:2500), ã temperatura constante de 70C durante

as 3 h de corrida, aplicando-se uma potência constante de 10 W

e corrente de 8 mA.

Na cromatografia bidimensional, em placas de poliamida

5 x 5 cm, em pr e 9a r am- s e os s e 9ui nt e s s i s temas sol ve nte s: 1) ã9ua

-ãcido fõrmico 90% (200:3); 2) benzeno-ácido acetico glacial

(9:1); 3-acetato de etila-metanol-ãcido acetico (20:1:1). Os sol

ventes 2 e 3 correm no mesmo sentido, perpendicularmente ao sol-

vente 1.

Foram analisados por esta metodologia o IA integro e a

fração principal obtida da eletroforese preparativa.

3.2.12.2 - Grupo carboxila

Empregou-se carboxipeptidase A na proporção molar 1 :20

enzima-inibidor(l). Para tanto o inibidor foi oxidado com ãcido

perfõrmico e dissolvido em tampão TRIS 0,2 M pH 8,5. A solução

final (1,09 ~Mo1es/m1 de IA) foi incubada a 37°C e aliquotas fo

ram sendo retiradas ao 10ng~ da hidrõlise. Após a inibição com

ácido acetico o sobrenadante foi secado em dessecador a vãcuo du

rante a noite. O residuo foi dissolvido em tampão citrato 0,2 M

pH 2.2 e identificados e quantificados em analisador de aminoãci

dos.
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4 - RESULTADOS

4.1 - E1etroforese em Ge1 de PAA

O inibidor de ami1ase isolado foi submetido ã eletrofo

rese em dois sistemas distintos a fim de se comprovar a existên

cia de apenas uma banda protéica. Os esq~emas de migração e1e

troforetica a que nos referimos encontram-se na Figura 1, confir

mando o homogeneidade da preparação.

4.2 - Focalização Isoeletrica

A Figura 2 apresenta o gradiente de pH ao longo do gel

e a localização da banda do IA, com indicação do ponto isoe1etri

co que foi 4,35.

4.3 - Peso Molecular

4.3.1 - Permeação em Coluna

O perfil de e1uição do IA e das demais proteinas indi

cadoras de peso molecular, em coluna de Sephadex G 100, e mostra
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Figura 2 - Perfil da focalização isoeletrica do IA em gel de PAA;
mistura de anfõlito entre pH 4 e pH 6.

8
em

642

5

6

a b

pH

7

435
4

Figura 1 - Perfil eletroforetico do IA isolado obtido em gel com
7,5% de acrilamida: a) tampão tris-glicina pH 8,3;
b) tampão s-alanina pH 4,3.
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do na Figura 3. O peso molecular calculado graficamente foi de
+56.000 - 2.500 daltons.

4.3.2 - Permeação em placa

O peso molecular do IA obtido pela corrida em camada

delgada de Sephadex G-150 superfino foi de 53.000 ~ 1.500 daltons

(Figura 4).

4.3.3 - Eletroforese em PAA-SOS

A Figura 5 mostra um esquema da migração e1etroforeti

ca do IA em ge1 de PAA-SOS juntamente com as proteínas de refe 

rência para este meio. As bandas proteicas são designadas pelas

letra a ate ~, correspondendo respectivamente a 49.000-56.000

32.000, 17.500, 16.000 e 13.500 da1tons.

4.4 - Alterações estruturais do IA

Na Figura 6 encontra-se esquematizado o perfil e1etro

foretico do IA obtido em PAA-SOS, após os tratamentos com agen

tes dissociantes e com dimeti1suberimidato (OMS).
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Figura 3 - Perfil cromatografico do IA obtido em Sephadex, bem como das proteínas indicadoras
de peso molecular: 1) azul de dextrana; 2) albumina serica; 3) ovalbumina; 4) qui
motripsinogênio A; 5) citocromo C. No quadro inserido incluiram-se as retenções
das proteínas relativas ao azul de dextrana em função do peso molecular dos padrões.
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. Figura 4 - Migração do IA em placa de Sephadex G-150 superfino. No
quadro inserido expressam-se os deslocamentos das pro 
teinas em função dos pesos moleculares: 1) ci trocromo C ;
2) quimotripsinogênio A; 3) ovalbumina; 4) albumina bo
vina; 5) aldolase; 6) ferritina. A flecha indica a po
sição do IA.
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Figura 5" - Esquema do perfil eletrofor~tico do IA obtido em g~is

de PAA-SDS. Os padrões de peso molecular foram: 1)
albumina s~rica; 2) ovalbumina; 3) pepsina; 4)tri~

sinogênio; 5) s-lacto-albumina; 6) lisozima. No
quadro está representado a migração das proteinas em
função dos pesos moleculares; as setas indicam a lo
calização das bandas obtidas na corrida, cujos PM
foram: a) 49.000-56.000; b) 32.000; c) 17.500; d)
16.000 e e) 13.500.



Figura 6 - E1etroforese do IA em PAA-SOS apos tratamento com: a)
SOS 1%, ureia 6M e s-mercaptoetano1 1%; b) SOS 1% e
S-mercaptoetano1 1%; c) SOS 1%; d) ureia 6 M; e) gU!
nidina 6 M; f) dimeti1suberimidato.

a b c d e f
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4.5 - Alteração da Atividade Inibidora

A Tabela 1 expressa os resultados de atividade residu

al do IA apõs os diversos tratamentos químicos aplicados.

4.6 - Espectro de Fluorescência

Os espectros de emissão de fluorescência tanto do 'IA

intacto como das suas formas denaturadas encontram-se na Figura

7 .

4.7 - Composição de Aminoácidos e Aminoaçucares

A Tabela 2 traz a composição de aminoácidos e aminoaçQ

cares do IA em numero de resíduos por molecula, segundo as diver

sas condições de hidrõlise.

4.8 - Hidrõlise enzimática

As proteases empregadas na tripsina (O,78V), quimotri~

si na (1, 1O V), pe ps i na (O, 35 V) e pr oma s e (1, 52 V), f or am i ne f i -

cientes na hidrõlise do IA. Não houve alteração durante essas e~

periências do numero de resíduos de -NH 2 e da atividade inibido

ra de a-amilase ao longo das 72 h a 37 0 C ou a 55 0 C.
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Figura 7 - Espectro de emissão de fluorescência do IA em tampão
fosfato 0,05M pH 6,9.

Tabela 1 - Alteração da atividade do IA após tratamentos qu;mi 
coso
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Tabela 2 - Numero de residuos de aminoãcidos e aminoaçucares do
I A.

a) hidrõlise em HCl 6N;
b) determinado como ãcido cistêico;
c) hidrõlise em HC1 4n durante 4 h;
d) idem durante 6 h.
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4.9 - Separação das Sub-Unidades

Na tentativa de isolar as sub-unidades identificadas na

eletroforese PAA-SOS, foram utilizadas tecnicas de separação de

peptideos em condições denaturantes, cujos resultados são apre 

sentados a seguir.

4.9.1 - Cromatografia em Ge1

o perfil de e1uição do IA em Sephadex G-100, Bio-Gel P

100 e Sephacry1 S-300, com os correspondentes esquemas de mobi1i

dade e1etroforetica em PAA-SOS encontram-se nas Figuras 8, 9 e

10, respectivamente.

4.9.2 - E1etroforese Preparativa

O metodo e1etroforetico em PAA-SOS foi adaptado para utl

1ização no sistema de e1etroforese preparativa Uniphor (LKB-Sue

cia). Os setores circulares corados com Coomassie revelaram a

presença das mesmas bandas proteicas descritas anteriormente. As

frações do ge1 após identificação foram separadas, trituradas e

extraíram-se as proteinas como descrito em 3.2.11.2. O rendimen

to da operação foi ao redor de 60%.
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Figura 9 - Cromatografia em Bio-Gel P-100 do IA em tampão fosfa 
to-SOS e esquema de eletroforese em PAA-SOS das proteí
nas dos picos de eluição. -

Figura 8 - Cromatografia em Sephadex G-100 do IA em tampão fosfa
to SOS e esquema de eletroforese em PAA-SOS da prote;
na do pico de eluição. -
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Os resultados da marcação do IA com cloreto de Dansil

160
Frações

12080o t 40
Vo

0,2

0,4

4.10.1 - a-Amino Terminal

E
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o
co 0,6
N

~

4.10 - Aminoãcidos terminais

sao mostrados nas Figuras 11 e 12.

Figura 10 - Cromatografia em Sephacryl S-300 do IA em tampão fo~

fato guanidina 6 M e esquema da eletroforese em PAA
-SOS do pico de eluição.
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Figura 11 - E1etroforese em papel do hidro1isado do IA marcado
com Dansi1-HC1: P1 e P2 padrões de dansi1-aminoãci
dos

4.10.2 - Carboxi1a Terminal

Os aminoãcidos liberados pela ação da carboxipeptidase

A encontram-se na Figura 13.
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Figura 12 - Cromatografia de dansil-aminoãcidos em p1ascas de p~

1iamida; as setas indicam o sentido de cprrida dos

sistemas solventes: 1) ãgua-ãcido fórmico 90% (200:
3); 2) benzeno-ãcido acético (9:1); 3) acetato de
etila-metanol-ãcido acético (20:1:1). a) IA integral;
b) bandas ~ e ~ obtidas por eletroforese preparati
va em PAA-SOS (Ver Figura 5).
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Figura 13 - Liberação de aminoácidos do IA pela carboxipeptidase
A em função do tempo de incubação a 37 0 C e identifi
caçao do pro vã ve1 te rm i na1 .
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5 - DISCUSSAO

etapa,

IA não foi considerada relevante porque nos ensaios para a avalia

5.1 - Eficiência da Purificação

revelar a presença de outras glicosidases,como foi o caso.

Essa contaminação detectada nas nossas preparações do

Convem ainda mencionar que ocasionalmente foi detectada

a presença de uma glicosidad~ em algumas preparações atraves de

tecnica por nós desenvo1vida(19) para identificação de IA em ex

tratos vegetais. Essa tecnica se baseia na corrida e1etroforeti

ca em gel contendo amilopectina, seguida de incubação com amila

se e revelação com solução de iodo; a região do ge1 corresponden

te ã posição do IA cora-se em azul pois ai a ação hidro1itica de

a-amilase e bloqueada e a ami10pectina da coluna não e digerida.

Omitindo-se a a-ami1ase no meio de incubação a tecnica permite

lose atingimos em nossas preparações o mesmo rendimento descrito

por MARSHALL & LAUDA(38), de cerca de 32%.

pois as frações obtidas em Sephadex jã demonstraram estar isentas

de contaminação (Fig. 1). Com a eliminação da coluna de CM-ce1u-

e CM-ce1u1ose, porem em nosso caso suprimimos esta ultima

A purificação do IA descrita por LAJOLO(34) inclui a pas

sagem por colunas cromatogrãficas de DEAE-ce1u1ose, Sephadex G-100
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5.2 - Ponto Isoeletrico e Peso Molecular

to ao peso molecular do IA, atribuindo-lhe 49.000 da1tons, ambos

obtidos atraves de coluna cromatogrãfica em Sephadex G-100. PICK

de

menor

não mostrou qualquer mudança do pI ao longopor nos obtido

meses.

presentou duas bandas proteicas, a maior com pI 4,65 e a

A determinação do peso molecular do IA foi realizada a

traves de permeação em ge1 de dextrana(2) e e1etroforese em PAA

_SDS(84). Os valores obtidos por cromatografia em Sephadex foram

56.000 da1tons em coluna (Fig. 3) e 53.000 da1tons em placa (Fig.

4), situando-se bem prõximos daqueles descritos por outros auto 

res. MARSHALL & LAUDA(38) e POWERS & WHITAKER(52) concordam qua~

com pI 4,5. Divergente tambem e o pI 5,2 demonstrado por PICK &

WOBER(50) para preparações recentes do IA de feijão, alterando-se

para pI 4,8 e 5,5 quando determinado em preparaçõ~ antigas. O IA

o ponto isoe1etrico (pI) da proteina do inibidor foi de

terminado por eletroforese pelo emprego de anfõlitos entre pH 4,0

e pH 6,0, resu1 tando apenas uma banda ao nive1 de pH 4,35 (Fig. 2).

Por sua vez, o IA do feijão estudado por POWERS & WHITAKER(52) a-

çao da atividade inibidora sempre incluíamos um "branco" sem a pr!

sença de a-amilase. Alem disso verificamos que ela representa m!

nos de 1% do inibidor. r importante salientar de qualquer forma

que a contaminação não detectada mesmo pelo metodo de colora

çao de proteína com o azul de Comassie normalmente usado cuja sen

sibilidade se situa em torno de 0,5 ~g de proteína no gel.
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ridade.

ferior, de 43.000 daltons.

Este

have-

Com base nesses dados pudemos concluir que o peso mole

cular do IA é de 53.000 daltons e passamos a usar esse valor pa

ra os cálculos que envolveram a expressão da concentração em mola

banda .!?, o qual, coincidentemente, tenha um PM que era a soma

das duas outras por ele encontradas, justisficando a interpreta -

çao dada.

nalmente, situando-se dentro da faixa de 49.000 a 56.000.

ria residuos de inibidor não dissociados, mantendo-se a sua estru

tura terciária. LAJOLO(34) atribuiu ao inibidor do feijão um pe

so molecular de 29.000 daltons, pois considerou como inibidor nao

dissociado residual um peptideo de mobilidade semelhante ã nossa

de seu baixo contraste, porem a banda ~ e revelada apenas ocasio-

fato foi devido provavelmente a artefatos de tecnica onde

Por out r o 1a do, a de t e r mi nação do pesomo1ec u1a r por e1e

troforese em PAA-SDS nos forneceu 5 bandas glicoproteicas (Fig. 5).

Destas, as bandas ~, ~ e ~ são as que desenvolvem coloração mais

intensa tanto com Coomassie como com fucsina, correspondendo a pe-

sos moleculares de 17.500, 16.000 e 13.500 daltons respectivamen

te. Das demais, a banda b (32.000) está sempre presente, apesar

& WOBER(50) empregando a mesma metodologia obtiveram um valor in-



-40-

que o

agen-

numero

do I A,

vendo apenas informações isoladas. Por exemplo, é sabido

A Figura 6 mostra as alterações no comportamento e1etro

foretico do IA quando a ureia foi usada como único agente denatu

rante. A explicação para essas alterações poderia ser dada pela

reação entre produtos de degradação da ureia (cianato) e a protel

na, comprometendo-a irreversivelmente(81). Entretanto, um teste

que envolveu a incubação prévia com cianato nos demais meios de

naturantes não causou alterações no comportamento e1etroforetico

do IA, refutando a hipótese levantada.

Ainda na Figura 6, pode-se notar que as ausências de B

mercaptoetano1 e ureia não afetaram o padrão de migração do meio

A partir dos dados da e1etroforese em PAA-SOS (Fig. 5 )

SOS liga-se a 10 ou 11 pontos da molécula de albumina serica pro

vocando sua denaturação, e que s-lactoglobu1ina e completamente de
- (81 )naturada em concentraçoes da ordem de 3mM de SOS .

5.3 - Padrões de Dissociação. Sub-unidades

pode-se detectar a existência de sub-unidades na molécula

jã evidenciados anteriormente(34). A fim de confirmar o

de sub-unidades presentes e compreender melhor o papel dos

tes dissociantes e/ou denaturantes sobre a cadeia protéica do IA,

foram escolhidos os meios de tratamento descritos em 3.2.7.1. Sa

be-se que a ação da uréia e da guanidina em concentrações eleva

das (6-8M) se dá sobre as ligações não peptidicas de baixa ener

gia, rompendo-as. As pontes S-S,por seu lado, são suceptiveis ao

ataque de compostos redutores como o B-mercaptoetano1 Resta ain

da citar o papel desempenhado pelos detergentes na denaturação de

proteinas, porém o mesmo ainda não foi totalmente esclarecido, ha



-41-

com SOS, mostrando ser o detergente o unico responsãve1 pela dis

sociação. Estes dados levam-nos a crer que não hã pontes dissu1

fito entre as sub-unidades do IA. Por outro lado, aparentemente,

a guanidina e o SOS se equivalem e provocam um mesmo padrão de

dissociação do inibidor.

A finalidade da reação com OMS, reagente bifunciona1, foi

a de estabilizar a estrutura nativa do IA atraves de ligações cru

zadas intra-mo1eculares. Como resultado tivemos uma banda de co

loração intensa (Fig. 6f) que se situa nas proximidades da banda

! (Fig. 5). Ao mesmo tempo houve uma diminuição na intensidade da

cor das demais bandas, levando-nos a supor que essa banda deva ser

a forma não dissociada.

POWERS & WHITAKER(52) tambem referem ao aparecimento de

novas bandas e1etroforeticas de maior peso molecular após a rea

ção com OMS. As sub-unidades encontradas por esses autores coin

cidem com as nossas, inclusive no que se refere ã separação pou

co distinta entre as bandas c e d. Mencionam tambem a não inter-- -
ferencia do mercaptoetanol na resolução das proteinas.

O efeito da dissociação -- reassociação tambem foi uma

preocupaçao nesse estudo.

A medida da atividade residual apos os tratamentos dis

sociantes (Tabela 1) mostrou que apenas aqueles que inc1uiam SOS

não permitiam o rearranjo da mo1ecu1a a ponto de restaurar a sua

atividade inibidora. A reativação com guanidina foi total e com

ureia da ordem de 50%.

~ resultados obtidos com guanidina e SOS sao aparente

mente contraditórios, uma vez que na e1etroforese ambos levavam a

sub-unidades identicas que deveriam se reassociar de forma seme
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rem a reativação pela retirada do detergente, porem apenas na au

sência de mercaptoetano1 o fato parece demonstrar a importância de

o IA do trigo parece possuir propriedades diferentes,

por exemplo, sua reativação após remoção de SOS foi conseguida ~

10 grupo de SILANO(16). O'CONNOR & McGEENEy(44) tambem se refe-

mudanças

Nota-se no

a atividade, pela reassociação, sofresar de manter

espectro que a fluorescência mãxima tanto da amostra controle co

mo da tratada com guanidina acontece a 323 nm e para a tratada com

SOS, a 332 nm. Alem disso, ocorre um pico secundãrio a 276 nm a

penas nas amostras tratadas, evidenciando-se assim uma exposição ~

grupos aromãticos. Esse fato indica que a mclecu1a do IA que ap~

estruturais apenas detectáveis por metodos fisicos.

E conveniente citar ainda que em testes preliminares oom

guanidina na 6M pudemos tambem notar estas mesmas alterações (na

faixa de absorção de aromáticos (275 nm) atraves de dicroismo cir

cular os resultados não foram inc1uidos por estarem incompletos

fluorescência obtido em vãrias situações (Fig. 7).

pontes dissu1fito naquele inibidor.

O tratamento com OMS como era previsive1 manteve a ati

vidade inibidora com perdas aplicãveis pela propriedade desse rea

gente de participar em ligações intra e inter-moleculares.

Alem de avaliar a atividade inibidora seguimos a dis

sociação-re~ssociação do IA atraves do seu espectro de emissão de

1hantes e levar ã um mesmo grau de reativaçao. Essa aparente co~

tradição pode ser explicada pela presença residual dessas forte 

mente ligada às cadeias peptidicas, jã que como e sabido por tro

ca iônica não se consegue remover mais do que qualquer porcenta 

gem do detergente 1igado(35).

I
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ninhidrina

de guanidina que pro-minima

que este res;duo não se encontra presente naquele inibidor. Ou

tras diferenças existem entre os teores de lisina e histidina, com

respectivamente 2 e 15 res;duos em nossos IA entre 17 e 5 no IA

estudado por eles.

Os aminoaçucares detectados por TANIZAKI(82) atraves de

cromatografia em papel foram glicosamina e galactosamina; nos con

firmanos a presença apenas do primeiro, com dois resíduos por mo-

leculas de inibidor.

co correspondente a cor desenvolvida, pela reação de

com os dois residuos de glicosamina, foi mais intensa do que para

5.4 - Composição em Aminoãcidos

o ombro formado pelo triptofano. Ainda pela Tabela 2, a presença

de 13 res;duos de prolina faz descartar a hipótese de estarmos tr~

balhando com o mesmo inibidor de POWERS & WHITAKER(52), uma vez

pãrtico, treonina, serina e ãcido glutâmico. O IA foi ainda hi

drolisado com ãcido p-toluenossulfônico para anãlise de triptofa

no, porem devido ã presença de glicosamina não foi possivel uma

boa resolução que permitisse a quantificação segura, porque o pi-

Observando-se a Tabela 2 podemos notar que quase a meta

de dos 400 residuos de aminoãcidos refere-se a soma de ãcido as-

voca a denaturação deve ser comprovada atraves de dicroismo circu

lar, dispersão ótica rotatória (ambas no VV afastado), viscosida-

(81 ) -Como relata TANFORD a concentraçao
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atividade do inicial.

5.5 - Resistência ã Proteolise

Estesgica. Com todas porem, os resultados nulos se repetiram.

de proteases. Dos quatro inibidores isolados do trigo por O'CONNOR

& McGEENEy(44) apenas um e inativado por tripsina e quimotripsina.

A tripsina destroi tambem os inibidores do centeio(24), um dos

dados não foram ainda relatados em feijões, entretanto autores tr~

balhando com trigo(44), inhame(67,68) e Eleusine coracana(70) tam

bem mencionam a resistência ou inativação dos inibidores pela açao

Partimos então para outras enzimas, começando da mais

especifica, quimotripsina, para a menos específica, protease fun-

A hidrõlise enzimãtica foi planejada no sentido de se

obter um pequeno numero de peptldeos ou glicopeptldeos rompidos em

ligações peptidicas especificas. Foi utilizada inicialmente a

tripsina que romperia ligações envolvendo lisina e arginina, po

rem depois de vãrias experiências tivemos sempre resultados nulo.

Paralelamente aos ensaios foram tomadas alíquotas para: controle m
liberação de aminoãcidos, atraves da reação com ninhidrina, de gl!

copeptideo, pela reação com fenol-ãcido sulfurico(18), e da ativi

dade residual. Entretanto, todos parâmetros analisados confirma

ram a resistência do IA ao ataque da tripsina, mantendo a mesma

Buscamos durante o desenvolvimento do trabalho formas que

pudessem nos conduzir a uma fração ativa do IA, que, uma vez iso

lada, permitisse o estudo de suas propriedades flsico-químicas e

bioquimicas. Desse modo resolvemos seguir dois caminhos distin 

tos: hidrõlise-enzimãtica do IA e separação preparativa das sub

-unidades.
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inibidores de E. coracana(70) e o do inhame da espécie Oioscorea

alata(68). Semelhantes ã do feijão é a resistência proteõlise do

IA do inhame, da espécie Colocasia antiquorum(67), o qual não é

afetado por pepsina, tripsina, quimotripsina e tão pouco pela pro

nase.

5.6 - Separação Preparativa das Sub-Unidades

Para a separação das sub-unidades foram empregadas geis

de diversos tipos. A cromatografia em Sephadex G-100 (Fig. 8) não

permitiu uma separação em meio a SOS-tampão fosfato, pois o unico

pico resultante apresenta todas as bandas eletroforêticas jã de

monstradas. A passagem por coluna de Bio-Gel P-100 por sua vez

(Fig. 9) permitiu uma separação parcial das proteínas isolando das

demais a banda ~, que aparece desdobrada em duas com pequeno con

traste na inferior. Mesmo assim, persistia o nosso problema de

separaçao das demais frações.

Conhecendo-se a alta resolução conferida pelo Sepha-

cryl (5) e, ainda, a possibilidade de seu uso com soluções visco-

sas sem acarretar demasiado empacotamento do gel, definimo-nos ~r

uma separaçao com esse gel na presença guanidina 6 M. Apesar di~

so não houve a separação das sub-unidades e o pico de resolução da

proteína mostrou a existência das bandas ~, ~, ~ e ~, em eletrofo

rese PAA-SOS.

Pela literatura a separação de sub-unidades de molécu -

las protéicas por Sephadex-SOS, parece ser eficiente somente qua~

do as frações tiverem pesos moleculares bem distantes um do ou-



P-100 (Fig. 9) conseguimos uma separação ao menos parcial da sub

-unidades de 32.000 da1tons, daquelas de 13.500 a 17.500 da1tons.

Então, diante da impossibilidade de boa resolução atra

ves de métodos convencionais em colunas cromatogrãficas, recorre

mos a uma metodologia jã comprovada para a separação das sub-uni

dades: a e1etroforese em PAA-SOS. O sistema preparativo nos per

mitiu a separação rãpida e segura de cerca de 20 mg de proteína d~

naturada, em cada operação. A única restrição a este sistema re

fere-se ã recuperação das amostras por trituração do ge1. Nessa

fase hã um aproveitamento ao redor de 60% do material separado

visto que o ge1 fragmentado retem grande quantidade de líquido

Por este motivo em nossas separações e1etroforéticas somente foi

possível recuperar uma quantidade satisfatória das bandas ~ e~,

as quais se apresentaram unidas no setor circular corado com eoomas

s i e .

t ro (11 ), o que nao ocorre em nosso caso.
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Entretanto, em Bio - Ge1

A solução contendo as bandas c e d foi então passada por

coluna de troca iônica para remoção de SOS. Mantida sob refrige

ração a mesma apresentou, decorridos alguns dias, um precipitado,

a exemplo das soluções do IA, após a retirada do SOS por troca i~

nica. Parece ter ocorrido uma aglutinação ao acaso das moléculas

protéicas inicialmente solúveis e estãveis na forma destendida

(" ran dom coi 1"). A ressol ubi 1i zação da proteína somente foi pos

sível através da incorporação de 50S ou N-eti1morfo1ina ao meio.
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5.7 - Aminoácidos Terminais

des. Para tanto, resolvemos determinar os aminoãcidos terminais

ves de comparação com padrões (Fig. 11).

Por esta razão julgamos ser necessário o emprego de um

metodo que permitissem a estimativa do nfimero real de sub-unida -
1I 1

longo

tercei ra

solvente

confirmou a treonina, repetindo-se os mesmos terminais ao

do glutãmico (Fig. 12), restando apenas a definição da

mantha que poderia ser treonina ou serina. O terceiro

Posteriormente, empregando placas de poliamida, estuda

mos o IA e finalmente as bandas c e ~ dissociados conjuntamente.

A alta resolução dessas placas permitiu, sob luz U.V. ,

o acompanhamento da cromatografia após cada etapa de corrida de

solvente. Em seguida ã passagem dos dois primeiros solventes pu

deram ser distinguidas manchas correspondente a alanina e ao ãci-

atraves da marcação com dansi1-HC1.

A análise do produto da marcação foi executada inicial-

mente por eletroforese em papel, distinguindo-a apenas duas man

chas fluorescentes, sob luz U.V. para a molecula não dissociada do

IA. Das duas manchas apenas a alanina pôde ser confirmada atra-

A migração das bandas e1etroforéticas não nos trouxe pr~

va definitiva do nfimero de sub-unidades. Como já se referiram PO

WERS & WHITAKER(52) uma dfivida persistia com relação ao numero to

tal das cadeias protéicas que formam o inibidor de a-amilase, po

dendo ser consideradas em numero de 3 a 5. Esta variação é devi

da ã possibilidades das bandas ~ e ~ serem consideradas homogê 

neas, por outro lado a quinta banda estaria na contingência da ban

da a ser confirmada como sub-unidade.
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de seis diferentes marcações e corridas com o IA total.

Confirmando, então, a presença de três aminoácidos N-ter

ficando evidenciada a presença de treonina e alanina, o que con

firmou a existência de cadeias polipeptidicas distintas naquelas

bandas. Por exclusão supomos ser a banda responsâvel pelo res;

duo de âcido glutâmico.

tecni ca,

Em seguida, procuramosminais: alanina, âc. glutâmico e treonina.

identificar os N terminais das bandas c e d pela mesma

Os aminoâcidos N-terminais encontrados sao comuns entre

as prote;nas de leguminosas.

temente(17) ao lado de serina.

O ãcido glutâmico aparece frequen-

Especialmente no P. vu1garis jã

Outro teste indicativo do numero de sub-unidades e a

ser resultado de uma segunda etapa de hidrõlise, indicando ser o

segundo ou terceiro res;duo da cadeia.

ãcido

parece

tambem

50, paralelamente ao que acontece com a valina e alanina

que o teor de ãcido aspãrtico mantem-se estãvel ao longo de todo

experimento e que a alanina, após uma velocidade inicial de apar~

cimento lenta, atinge o mãximo de liberação aos 30 mino Neste ca

11,5 n moles, ou seja em torno de 50% do total. Nota-se

identificação do aminoâcido C-terminal, que foi feito usando-se a

carboxipeptidase A. A escolha de tal enzima se deve a sua açao

sobre um grande numero de res;duos de aminoãcidos não liberando ap~

nas prolina, arginina e hidroxipro1ina(1).

A Figura 13 mostra a liberação de aminoãcidos em função

do tempo de reação. Há dois minutos do inicio do experimento a

liberação de serina, tirosina e leucina jã atinge 8,6, 10,8 e

foi relatada a existência de treonina, serina, leucina e

glutâmico(4) .



-49-

Como a velocidade de liberação da serina e lenta em re

lação aos demais e do ácido aspártico é a mais lenta de todas, não

se pode afirmar com total segurança que estes sejam os aminoáci-

dos C-terminais. O ideal nessa situação seria a hidrõlise de ca-

da sub-unidade separadamente, podendo-se assim estabelecer sequên

cia de aminoácidos a partir da carboxila terminal. De qualquer fo.!:.

ma podemos assumir que ao menos tirosina e leucina sejam duas car-

boxilas terminais do IA, restando a duvida em relação ã serina, ã

alanina e ao ácido aspãrtico.

O estudo da estrutura de uma proteina que possui inter~

çao especifica com outra é fundamental na interpretação dos meca-

nismos envolvidos na ligação entre ambas. Acreditamos que a exe~

plo do que aconteceu com o inibidor de tripsina(60,83), o conhecl

mento da estrutura do IA deverã levar ã compreensão do seu meca -

nismo de ação e, mais amplamente, ã compreensão do mecanismo ge-

ral de interação proteina-proteina.

Neste trabalho acreditamos ter ampliado as informações

existentes sobre o IA de feijão em vários niveis: a nivel de es

trutura primária, pela confirmação da composição em aminoácidos,

identificação de aminoacucares e dos aminoácidos C e N-terminais;

a nivel de estrutura secundária e terciâria pelas definições do

numero de sub-unidades, da inexistência de pontes dissulfeto, do

peso molecular, do ponto isoelétrico, além de resistência a pro 

teõlise e de propriedades de dissociação-reassociação.
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SUMMARY

The a-amy1ase inhibitor from Phaseolus vulgaris is a

glucoprotein with a Molecular Weight of 53,000 daltons and an

isoelectric point of 4.35. It can be dissociated by SDS or

guanidin in three subunities having molecular weight of 17,500,

16,000 and 13,500. The molecu1e has 400 amino acid residues

and no disu1fide brigde. The C and N terminal amino acid are

respective1y: leucine and tyrosine. and threonine, a1anine,

and glutamic acid. It is resistent to proteolysis in the native

s ta te.
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