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ABREVIATURAS

'TPCK - (L-I-tosilamido~2-fenil)etil clorometil cetona

NADP - Nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato

Fluorescamina - 4-Fenilspiro(Furan-2-(3H),I'-Fatalan)-3,3-diona

SDS - Dodecil sulfato de sódio

Fru-P2ase - Frutose 1,6-bisfosfato
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DTT - Ditiotreitol

DMAA - Dimetil alil amina

PITC - Fenil isotiocianato

DFN ~ Di-iso-propil fluorofosfato

Peptídio-S - O peptídio de P.M. = 6.300 resultante da ação de

subtilisina

Subunidade-S - Subunidade nativa menos o peptídio-S

Cys (CM) = Carboxi metil cisteína



I. INTRODUÇÃO

A fructose-l,6-bisfosfatase (E.C. 3.1.3.11) é uma

fosfatase específica, encontrada em fígado, rim e músculo es-

quelético de mamífero e outros vertebrados. A enzima catali-

sa a hidrólise de fructose-l,6-bisfosfato para produzir fruc-

tose-6-fosfato e Pio

A enzima foi inicialmente identificada e parcialmen-

te purificada de fígado e de rim de mamífero por Gomori (1),

que a separou de outras fosfatases não especificas e mostrou

, t' 'd d -. d M 2+a sua 1na 1V1 a e na ausenC1a e g •

Embora a atividade de Fru-P2ase tenha sido descrita

pela primeira vez em 1943, somente em 1957 McGilvery et aI.

(2) propuseram um papel específico para a enzima na gliconeo-

gênese. Foi verificado que uma enzima específica catalisan

ào essa reação seria necessária para a gliconeogênese, a fim

de transpor a etapa irreversível, do ponto de vista fisiológi

co, catalisada pela fosfofructoquinase (3), uma vez que em

fígado e em rim a via de Embden-Meyerhoff pode funcionar tan

to para o catabolismo da glicose (glicólise) como para a sua

fructoquinase é inibida por ATP e citrato e de que essa ini-

com a descoberta

do estado fisiológico do animal. A descoberta de que fosfo

depender

bição é revertida por AMP, juntamente

síntese (gliconeogênese). A direção do fluxo vai
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posterior de que Fru-P2asé obtida de várias fontes é inibida por

AMP (4, 5, 6) indicaram que o nível energético da célula, de

acordo com a relação de AMP e ADP para ATP, deveria exercer um

papel especial.na regulação da glicólise e da gliconeogênese (7).

A evidência conclusiva para a função gliconeogênica da Fru-P2ase

proveio da descoberta de linhagens mutantes em Escherichia coli

(8), que foram consideradas incapazes de crescer em substratos

tais como glicerol, acetato e succinato, a-menos que uma fonte

de hexose ou pentose fosse também adicionada. A descoberta pos

terior da doença provocada pela deficiência da Fru-P2ase no ho

mem (9) confirmou o papel essencial dessa enzima na gliconeogêne

se em mamíferos.

As preparações da enzima descritas por Gomori (1) foram

caracterizadas por um pH ótimo alcalino, e apresentaram pouca ou

nenhuma atividade na faixa de pH neutro, o que provocou

dúvidas sobre a sua função na gliconeogênese, Cu~!as

sérias

semelhan

tes da atividade da enzima com relação ao pH foram obtidas mais

tarde para preparações parcialmente purificadas de fígado de coe

lho (10, 11) de rim de porco (6), e para a enzima cristalina de

coelho (12). Os pHs ótimos alcalinos foram também identificados

para preparaçoes purificadas de espinafre (13) e para Fru-P2ase

cristalina de Candida utilis (14).

Esse problema foi discutido em simpósio realizado em

Charlottesville, Virgínia, E.V.A., em 1961. Naquela época, foi
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sugerido que a atividade verificada a pH neutro deveria ser es

timulada pela adição de tampão quelante e também que uma segun

da Fru-P2ase neutra deveria estar presente em fígado (3). Con

tudo, foi recentemente considerado que a chamada fructose-l,6

-bisfosfatase "alcalina" é uma forma modificada pela ação de

proteases de lisossoma. Uma fructose-bisfosfatase "neutra",que

já havia sido detectada muito antes por Hers e Kusaka (15), foi

isolada em forma neutra homogênea por Byrne et al. (l6)e por Traniello

e seus colaboradores (17) a partir de fígado bovino e fígado de

coelho, respectivamente. A Fru-P 2ase purificada com ativida

de a pH neutro foi também descrita por Carlson et aI. (18).

1. Isolamento de Fru-P 2ase neutra

Os experimentos iniciais de Pogell e McGilvery (19) ,

Hers e Kusaka (15) e Byrne (20) indicaram que a causa da mudan-

ça no pH ótimo durante o isola.iuento da. eonzirr,a. de fíg&do de coe·o
-

lho seria a modificação da enzima pela atividade proteolítica

endógena. Esse fato foi confirmado por Nakashima et aI. (21),

segundo os quais a atividade modificadora seria associada com

a fração da partícula pesada de fígado de coelho, e a enzima

proteolítica foi liberada dessas partículas por tratamento com

acetona. Eles também mostraram que na purif1cação da enzima

a partir de extratos de pós acetônicos de fígado de coelho, se-

gundo Pontremoli et aI. (22), a mudança de pH ótimo de neutro
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para alcalino ocorreu quando a enzima foi aquecida a pH 4,2;

essas condições poderiam favorecer a ação de catepsinas' pre

sentes nos extratos. O procedimento para purificação ~ompre

endeu aquecimento a pH neutro e cromatografia em fosfocelulo

se, com a técnica de eluição com substrato introduzida por

Pogell (23). Com isso se obteve uma preparaçao com ativida-

de a pH 7,5 de 3 a 4 vezes maior que a atividade a pH 9,2, e a

relação de atividade de pH 7,5/9,2perman~ceu inalterada du

rante a purificação.

Traniello et aI. (17, 24) desenvolveram um processo pa

ra evitar tanto a liberação de proteases de lisossoma como

as condições em que elas deviam ser ativadas. O uso de pó.. ace

tônico para a preparação de extratos foi substituído pela ex

tração da enzima de fígado fresco com sacarose isotônica. Mais

tarde, procedimentos para isolamento de Fru-P2ases neutras fo

ram apresentados él. ::;'=trtj.r de. fígado de coelho (18), fíg'3do de

bovino (25), fígado de carneiro (26), fígado de rato (27,28},fí

gado de galinha (29, 30), rim de coelho (31) e rim de porco

(32) •

2. Propriedades da Fru-P2ase neutra

2.1. Peso molecular e estrutura de subunidade

A Fru-P2ase neutra purificada de fígado e rim de coe

lho foi considerada como constituída de proteínas homogêneas com
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peso molecular de 140.000 (24, 31), muito maior do que o peso

molecular de aproximadamente 130.000 indicado para a enzima

alcalina (33). Cada uma dessas proteínas era constituída de

4 subunidades com peso molecular de cerca de 35.000 - 36.000,

conforme foi determinado por eletroforese em ge1 tipo "disc"em

dodecil sulfato de sódio, ou por medidas de equilíbrio de sedi

rnentação em c10ridrato de guanidina (34). Esse fato veio con

trastar com as preparações da enzima alca~ina, as quais produ

ziram duas subunidades diferentes por e1etroforese em gel ti-

·po "disc ll
, correspondendo ao peso molecular de aproximada -

mente 36.000 e 30.000 (Tabela I). A maior subunidade pare-

ceu ser equiva1enteã subunidade da enzima neutra.

A enzima purificada de rim de porco é t~~ém consti 

tuída de 4 subunidades cujo peso molecular foi estimado em tor

no de 34.000 (35), embora o peso molecular apresentado para a

enzima não dissociada, l30.000,seja de certa forma baixo quan

do comparado com aquele apresentado para a enzima de rim de

coelho.

\

Fructose-l,6-bisfosfatases isoladas de fígado e rim

de coelho parecem possuir estruturas primárias idênticas, como

foi deduzido pelos seus mapas peptídicos trípticos e os perfis

peptídicos obtidos após cisão com brometo de cianogênio e cro

matografia em Sephadex G-75 (36). A enzima isolada de músculo

esquelético de coelho, por outro lado, produz distintamente
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Tabela I - Peso molecular e estrutura de subunidades de
aFru-P 2ases neutras e alcalinas

Preparação

Fru-P2ase neutra de

fIgado

Fru-P 2ase neutra de

fIgado

Hétodos

Gradiente de densi

dade de sacarose

Equilíbrio de sedi

mentação

Peso
molecular

143.000

140.000

Ref.

17

24

a A enzima com atividade máxima a pH 9,2, de acordo com o
mento procedido por Pontremoli et aI. (22), é designada
-P2ase alcalina.

Fru-P 2ase neutra de

fIgado

Fru-P 2ase neutra de

rim

Fru-P 2ase neutra de

rim

Fru-P 2ase alcalina

de fígado

Fru-P 2ase alcalina

de fígado

Fru-P 2ase alcalina

de flgado

Fru-P 2ase alcalina

de fígado

Dissociada com SDS, .

por eletroforese em

gel tipo "disc"

Equilíbrio de sedi

mentação

Dissociada por áci

do maleico equilí

brio de sedimenta-

çao

Gradiente de densi

dade de sacarose

Equilíbrio de sedi

mentação

Dissociada com SDS

por eletroforese

em gel tipo "disc ll

Dissociada por áci

do maleico, equil!

brio de sedimentação

35.000

140.000

37.500

130.000

131.000

31.000 e

37.000

29.000 e

35.000

17

31

31

22

33

33

isola
Fru-
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diferentes resoluções cromatográficas e eletroforéticas("finger

prints") e produtos da cisão com brometo de cianogênio.

Fru-P2ase nativa de fígado de coelho mostrou-se resis

tente à digestão com aminopeptidase M (37), indicando tanto a

presença de prolina amino-terminal ou mascarando o resíduo ami-

no-terminal.

2.2. Propriedades catalíticas

Fru-P2ase neutras purificadas de fígado e rim apresen

tam pH ótimo cerca de 8,0 na ausência de EDTA ou outros quelan-

tes (24). A atividade foi aumentada e o pH ótimo mudou para

a faixa neutra, pH 6,5-7,5, pela adição de uma variedade de que

lantes (24, 25, 28, 38). Embora Fru-P 2ase se mostrasse muito

sensível à inibição por íons metálicos pesados (39, 40, 41, 42),

foi sugerido que o efeito de EDTA e outros quelantes não seria

simplesmente um resultado da quelação de tais íons inibitórios

(38, 40, 43). Por outro lado, foi evidenciado recentemente um

fato para confirmar que EDTA e outros quelantes (e.g. histidina)

ativavam Fru-P2ase através da remoção de íons metálicos inibitó

rios (25,28).

A existência de ativadores naturais de Fru-P 2ase foi pos

rolada por Pogell et alo (43, 44). Alguns comFostos naturais tais

como citrato, histidina e oleato foram indicados como ativado-

res de Fru-P 2ase purificada. Hers e Eggermomt (45), McGilvery(3)
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e Poge11 {43} verificaram a ativação das enzimas a pH neutro

por histidina ou imidazo1. Pontremo1i {46} observou que histi

dina, em concentrações verificadas em fígado em jejum, pode-

_ ria substituir EDTA como ativador da Fru-P2ase neutra de fíga- .

do de coelho. Fu e Kemp (47) observaram que a Fru-P2ase neu

tra isolada de músculo esquelético de coelho foi ativada por

citrato. Datta et a1. {48} verificaram ativação de Fru-P 2ases

neutras de fígado e de músculo por citrato e histidina. "

Os efeitos de cátions diva1entes pareciam variar de

acordo com a natureza das preparações da enzima. Ao contrário

da enzima 'f a 1ca1ina" de fígado e rim de coelho {49}, que apre-

, . 'd d M 2+ "d 2+sentou ma~s at~v~ a e com n o que com Mg , a Fru-P 2ase neu

tra das mesmas fontes mostrou atividade máxima com Mg 2+ (17).

2.3. Propriedades a10stéricas

Tcda.s as pru-'P2(lses neutras apresentaram granàe ativi-

dade pelo substrato e inibição por concentrações mais altas de

ca de Fru-P 2ase de fígado de rim por AMP foi relatada quase

que simultaneamente por Pogel1 (4), Newsho1me (5) e Mendicino

isolada de Po1yspondy1ium pa11idum {52} e de músculo de abelhas

"mamangavas" (53), são inibidas por AMP. A inibição específi-

substrato (17, 50, 51). Mais importante sob o ponto de

da regulação fisiológica foi a descoberta de que todas

Fru-P 2ases apresentadas até o momento, com exceção da

vista

as

enzima
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(6). A natureza alostérica dessa inibição foi inicialmente a

presentada por Taketa e Pogell (54) e por Underwood e Newsholme

(55). A inibição da Fru-P2ase nativa de fígado por AMP apre

sentou cinética sigmoidal (28, 56). A enzima nativa era inibi

da por concentrações mais baixas de AMP em comparação com a en

zima alcalina (17).

3. Conversão de Fru-P 2ase neutra para forma alcalina

3.1. Conversão de enzimas proteolíticas

Já havia sido comunicado anteriormente que o pH óti

mo alcalino da Fru-P 2ase, isolada por Gomori et aI. (1), era

atribuído à modificação proteolítica endógena. Portanto, dois

tipos de Fru-P2ase de mamífero que possuíam propriedades dife

rentes tinham sido isolados e estudados. A enzima nativa foi

caracterizada por um pH ótimo na faixa neutra, maior sensibil~

dade à inibição por AMP e peso molecular mais elevado, em com

paraçao com a enzima alcalina que se caracteriza por um pH

ótimo a pH 9,2, sensibilidade diminuída em relação à inibição

por AMP e peso molecular mais baixo. Com o isolamento da enz!

ma nativa de fígado de coelho (17) e de bovino (16), foi possí

vel estudar essa modificação sob condições controladas. Papaí

na, que havia sido considerada anteriormente fator de aumento

para a atividade de Fru-P 2ase, quando adicionada a extratos crus

de fígado, foi também considerada modificadora da atividade das
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enzimas purificadas (4l, 57). O tratamento com papaína cau

sou decréscimo brusco de atividade da enzima na faixa neutra

de pH e aumento de atividade a pH 9, de modo que o pH ótimo'

foi modificado de neutro para alcalino, e o perfil de ativida

de de pH assemelhou-se àquele previamente indicado para

Fru-P 2ase alcalina (12).

Os efeitos de outras enzimas proteolíticas foram tam

bém testados por Geller et aI. (41). Nagarse e pronase produ

ziram mudanças semelhantes àquelas observadas com papaína.Qui

motripsina causou perda de atividade medida a pH alcalino,en

quânto que tripsina causou decréscimo geral de atividade.Pon

tremoli et aI. (57) também consideravam que poderiam disso

ciar os efeitos de papaína na atividade a pH neutro e alca

lino, tornando o pH da digestão mais baixo com papaína. Quan

do a digestão foi levada a efeito a pH 4,8, o incremento de

atividade a pH 9,2 o~orreu antes da perda de atividade a pE

7,5, que foi observada somente depois que a primaira mudan

ça estava completa.

Estudos mais detalhados do efeito da enzima proteolí

tida na atividade e estrutura de Fru-P2ase têm sido levados

a efeito com subtilisina (24, 37, 58, 59). As mudanças de

atividade mostraram-se semelhantes àquelas produzidas por di

gestão com papaína a pH 4,8, na forma de incremento de 4 a 6

vezes na atividade medida a pH 9,2, seguido por decréscimo
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mais gradativo na sensibilidade à inibição por AMPi a concen

tração que inibia a enzima nativa em quase 100% causou inibi

çao de somente 25% após digestão por 3 horas com sutilisi-

na.

3.2. Conversão por protease do lisossoma

Os-estudos com enzimas proteolíticas parecem confir

mar as sugestões anteriores de que as mudanças de pH ótimo em

Fru-P2ase, durante o seu isolamento de extratos hepáticos, fo

ram causadas por ati~idade proteolítica endógena nesses extr~

tos. Outra evidência para essa hipótese foi apresentada por

"Pontemoli et aI. (GO) quando a Fru-P2ase neutra purificada foi

incubada com lisossomas de fígado de coelho ou de rato e as

mudanças observadas nas propriedades catalíticas foram idên-

ticas àquelas obtidas com subtilisina.

Somente a fração enriquecida de lisossomas mostrou-se

efetivai a incubação com as frações mitocondriais ou microsso

mais não alteraram as propriedades catalíticas. Os efeitos

foram atribuídos à presença de lisossomas intactos, em base à

observação de que a solução do sobrenadante, após remoção de

partículas por centrifugação, era inativa.

Nakashima e Ogino (GI) observaram recentemente que

catepsina B
I

, isolada em forma homogênea de lisossomas de fí

gado de coelho (G2), pode catalisar a conversão de Fru-P2ase
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neutra para alcalina. O pH ótimo para conversão foi estima-

do em 5,0. Os valores apresentados para os pesos moleculares

das subunidades nativa e modificada foram de 39.000 e 27.600,

respectivament~, correspondendo à perda de um peptídio ou pep

tídios equivalentes a peso molecular igual a 11.000.

Nakashima e Ogino (61) também fracionaram as ativida

des proteolíticas liberadas dos lisossomas por tratamento com

acetona e mostraram que a maior atividade estava presente em

frações contendo catepsina Bl , embora alguma atividade estives

se associada a outras frações. Foi portanto estabelecido que

catepsina Bl pode catalisar a mudança do pH ótimo, de neutro

para alcalino, associada com a conversão de subunidades pesa

das para leves.

3.3. Mudanças em estrutura associadas com as mudanças de

propriedades catalíticas

Durante a digestão com subtilisina o peso molecular da

enzima diminuiu de 143.000 para aproximadamente 120.000 e as

subunidades originalmente possuindo peso molecular igual a

36.000 foram reduzidas a peso molecular igual a 29.000 (24).

Portanto, a mudança,de propriedades catalíticas foi associada

com a perda de um peptídio ou peptídios, equivalente a peso

molecular de 6.000, e produziu urna subunidade com peso molecu

lar semelhante ao da subunidade mais leve descrita anterionrente
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por Sia et alo (33), em preparações da enzima alcalina. Pon

tremoli et alo (59) observaram que a enzima nativa era resis

tente à digestão com aminopeptidase M, indicando tanto a pre

sença de prolina amino-terminal como um resíduo amino-termi 

nal bloqueado. Após digestão com subtilisina, uma extremida

de amino-terminal livre foi detectada usando-se aminopeptida

se M. A região carboxi-terminal das enzimas não foi atingida.

Esse fato sugeriu que modificação por subtilisina envolveu so

mente a região amino-terminal da enzima.

Mudanças semelhantes em propriedades catalíticas e

estrutura foram observadas quando a enzima foi incubada com

lisossomas (63, 64).

4. Regulação de Fru-P 2ase

O mecanismo específico para a regulação pela Fru-P2ase

da glicólise e da gliconeogênese deverá ainda ser estabelecido.

Conforme já foi mencionado no início desse trabalho, grande

parte da pesquisa inicial sobre Fru-P2ase foi levada a efeito

com a forma alcalina da enzima e é importante que essas eta

pas iniciais da pesquisa sejam repetidas com a enzima neutra ou

nativa.

Embora seja geralmente aceito o fato de que a modula

çao negativa da atividade de Fru-P2ase por AMP ·é importante p~

Ora a sua regulação in vivo (7, 65), mudanças maiores na
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concentração de AMP apresentam pouca probabilidade de serem

envolvidas no processo (66). start e Newsholme (67) sugeri

am que as atividades catalíticas de fosfofructoquinase e

Fru~P2ase deveriam ser moduladas tanto por mudanças de metabó

litos (efetores) bem como por mudanças na concentração da enzi

ma. Essa mudança de orientação no metabolismo de carboidratos

seria consubstanciada por aumento da concentração

lar de citrato que"inbiria fosfofructoquinase e

intracelu

ativaria

Fru-P 2ase durante as condições gliconeogênicas, como por exem

plo o jejum prolongado. O efeito de histidina em Fru-P 2ase neu

tra durante o jejum prolongado, descrito por Pontremoli et

aI. (46), já havia sido anteriormente mencionado no presente

trabalho. Start e Newsholme (66) demonstraram que o conteúdo

hepático de citrato em rato diminuía durante o jejum prolonga

do. Baseados nesses dados, os autores demonstraram que era

pouco provável que mudanças nos níveis de enzima, no caso fos

fofructoquinase e Fru-P2ase, podiam ser responsáveis pelatrans

formação de glicólise para gliconeogênese.

A descoberta,de Fru-P 2ase em tecido não gliconeogêni

co, como o músculo esquelético (68, 69), foi inesperada, urna

vez que a sua função era considerada como restrita à gliconeo

gênese. Várias funções foram atribuídas à Fru-P2ase em múscu

lo esquelético de vertebrados. Krebs e Woodford (69), seguin

do a sua descoberta de atividade da Fru-P 2ase em músculo, suge

riram que essa enzima é necessária para converter a-glicerofosfato,
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gerado durante a fase inicial da contração muscular, em glico

gênio. Trabalho mais recente (53) sugere que, em alguns orga

nismos, Fru-P2ase pode agir com fosfofructoquinase para catali

sar a síntese cíclica e a hidrólise de Fru-P2 , e portanto

agir como um tipo de ATPase para a produção de calor.

5. Objetivos do presente trabalho

A estrutura da região amino-terminal de Fru-P 2ase a

presenta especial interesse proque essa porção da cadeia peptí

dica é sensível à modificação proteolítica tanto in vivo como

in vitro. Há várias indicações preliminares de que a modifica

ção proteolítica da enzima pode exercer função na regulação de

atividade da Fru-P 2ase, sob condições fisiológicas, uma vez

que a hidrólise da ligação peptídica nessa região da cadeia po

lipeptídica causou considerável mudança nas propriedades cata

líticas e alostéricas da enzima. Assim, é importante que se

compreenda a natureza das alterações estruturais da enzima,re~

ponsáve~s pelas mudanças observadas nas suas propriedades cata

líticas e alostéricas. Por exemplo, é fundamental saber se

há um único sítio ou região na enzima q~e seja sensível à ci-

são proteolítica, fato que leva a sugerir que ela pode ser

programada para essa modificação. Ainda, desejou-se verifi

car se os produtos da cisão se dissociam ou não da molécula da

enzima, sob condições fisiológicas, ou se a cisão de cadeia
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p01ipeptídica é suficiente para causar mudança conformaciona1

que leve à modificação nas propriedades catalíticas e alosté

ricas da enzima.

No presente trabalho, esse importante assunto foi

analisado sob o aspecto estrutural e funcional, tendo sido

levada a efeito análise de sequéncia de aminoácidos da região

da molécula da Fru-P 2ase que sofre cisão proteolítica de sub

tilisina. Para tanto, foram sequenciados resíduos de 78 ami

noácidos dessa região e estabelecidos os sítios de clivagem.

Foram feitos estudos sobre a possibilidade desse peptídio se

tornar dissociado ou não da molécula depois da cisão proteolí

tica. O possível significado da cisão proteolítica que a

Fru-P2ase sofre nos mecanismos de regulação da gliconeogênese

foi também discutido, como consequência do trabalho estrutu

ral levado a efeito.
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lI. MATERIAL E MtTODOS

1. Material

Fructose-I,6-bisfosfatase foi purificada de fIgado

de coelhos da raça Nova Zelândia, de acordo com o método de

Traniel10 et aI. (24). Hexose fosfato-isomerase, glicose-6

-fosfato desidrogenase, carboxipeptidase A e B (tratadas· com

DFP), tripsina (tratada com TPCK) e quimotripsina foram obti

das de Whorthington Biochemicals, Freeho1d, N. Jersey, E.U.A.

Termolisina foi adquirida de Calbiochem, Los Angeles,Ca1ifor

nia E.U.A., Subtilisina (subtilopeptidase A, Carlsberg, ti

po III), fructose-l,6-bisfosfato , sal sódico, e NADP foram

obtidas da Sigma Chemicals Co., St. Louis, Mo., E.U.A.

Âcido mono-iodo [cl4J acético foi fornecido pela New

England Nuclear Corp., Boston, ~la, E.U.A., e diluído com áci

do mono-iodo-acético não radioativo até atingir aproximadamen

te 0,6 ci/mol. Fluorescamina (Fluram R) foi obtida de

Hoffman-La Roche, Inc. ,Nutley, New Jersey, E.U.A. Feniliso

tiocianato, ácido trifluoroacético (ambos da Eastman Organic

Chemicals, Rochester, N.Y.), dimetilalilamina (Pierce Chemical

Co., Rockford, rll., E.U.A.) e piridina foram purificados por

destilação. Esses reativos são usados com boa margem de se

gurança por perlodo de seis meses.
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Todos os outros reagentes utilizados já possuíam grau

de pureza suficiente, não necessitando de outras purificações.

Sephadex G-75, G-50 e G-25 foram adquiridos de Pharmacia Fine

Chemicals, Inc., Piscataway, N. Jersey, E.U.A. Dowex AG 50W-t2,

200-400 mesh, foi fornecido por Bio-Rad Laboratories, Richmond,

Va., E.U.A., e lavado antes do uso (70).

2. Métodos
2.1. Cromatografia

2.1.1. Dowex AG-50W~X2

200g de Dowex AG-50W-X2 (200-400 mesh) fo-

raro suspensas em 1 litro de água destilada e as partículas fi-

nas removidas por decantações sucessivas. A resina foi trans-

ferida para funil de Büchner e lavada com 1 litro de NaOH, 1 N,

e depois com água destilada até atingir neutralidade. A resi-

na foi então tratada com 1 litro Qe Bel 3,0 N e lavada cc~

água até neutralidade e estocada em suspensão aquosa até o mo-

mento de uso.·

2.1.2. Filtração em gel

Sephadex G-25 (fino) e G-75 (tamanho da partícula 40-

-120 ~) foram previamente entumescidos, equilibrados e empaco-

tados no mesmo solvente usado na cromatografia.
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2.1.3. Camada delgada em poliamida

Dansi1-amino ácidos foram separados por cromatografia

em camada delgada em folhas de poliamida (7 x 8 cm), como des

crito por Woods eWang (71). Uma solução marcada contendo 0,5

nM de dansil-Arg, dansil-G1u, dansil-Gly, dansil-Ile, dansil-

-Phe, dansil-Pro, dansil-His e dansil-Ser foi aplicada somente

num lado da placa e a amostra a ser analisada em ambos os la-

dos. Os sistemas de solventes usados foram os seguintes: 19

solvente - ácido fórmico 1,5% (Wood e Wang, 71); 29 solvente -

benzeno-ácido acético 9:1 (v:v).(lvood e Wang, 71); 39 solven-
. , '

te - acetato de etila-metanol..-ãcido acético (20: 1: 1 v/v) (Crowshaw,

Jessup e Ranwell, 72).

Os solventes 2 e 3 correram perpendicularmente ao sol

vente 1 e foram utilizados na sequência numérica indicada.

Após o uso; as folhas de poliamida eram imersas por

12 horas em solução 9:1 v/v de metanol-amônia.

2.2. Técnicas eletroforéticas

2.2.1. Eletroforese em papel

Os peptídios foram fracionados por eletroforese em pa

pel, em aparelho procedente de Savant Corporation, semelhante

ao descrito por Katz et alo (73). As amostras foram aplicadas

em papel de filtro Wahtman n9 3 e submetidas à corrente de
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50-100 v/cm por um período de uma a duas horas.

Os sistemas-tampão usados foram os seguintes: pH 6,5

piridina- ácido acético-água (10: 3: 87); pH 3,5 - piridina-ácido

acético-água (1:10:89).

Varsol (Eastern Standard Oil Co.) foi usado como meio

de troca de calor com água fria circulante através de serpenti

nas de aço inoxidável imersas em varsol.

Os peptídios foram eluídos do papel com solução de

hidróxido de amônio 0,2 M. A presença de glutamina e asparagi

na em peptídios coma finalidade de determinar grupos amida

foi verificada por eletroforese em papel a pH 6,5 por 80 min.,

segundo o método de Offord (74).

2.2.2. Eletroforese em gel de SDS-poliacrilamida

Eletroforese Elli gel de poliacril~~ida r-a presença de

SDS 0,1% foi levada a E.fei to segundo Lernrnli (75) em tubos de

11 x 0,5 cm ou em placas de 15 x 14 x 0,2 em. A percentagem

de acrilamida usada foi de 10%. Usou-se tampão glicina 192 ruM

e Tris 25 mM contendo SDS 0,1%. A amostra (da ordem de 1-2

mg/ml) foi previamente aquecida a 1000e por 2-3 mino em tampão

fosfato de sódio 0,01 M, pH 7,0, contendo SDS 1%, 8-mercapto

etanol 1% e glicerol 10%. O corante de referência foi adicio

nado ao primeiro e ao último locais da camada superior da
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placa. A eletroforese foi conduzida a 100 volts por 4-5 horas.

Os géis foram colocados em temperatura ambiente por uma hora

no corante "Coomassie Brilliant Blue R" 0,025% em isopropanol

25% e ácido acético 10%, e a seguir colocados em "Coomassie

Brilliant Blue R" 0,0025% em isopropanol 10% e ácido acético

10% por mais um período de uma hora. Placas de gel foram desco

radas por lavagens repetidas em solução de ácido acético 10%.

Para a determinação do peso molecular utilizou-se uma

. curva padrão construída pela projeção do log de peso molecular

com a mobilidade de proteínas de peso molecular conhecido.

2.3. Determinação de proteína

2.3.1. Por espectrofotometria

Em soluções puras de fructose-l,6-bisfosfatase a con -

cent.ração

usando-se

de proteína foi àeterminada espectrofotometrlcamente,

280nm
E O 10 = 0,63, com base no peso seco.

, ?o

"
2.3.2. Determinação de fluorescamina após hidróli

se alcalina

Alíquotas da solução foram submetidas à secagem em tu

bos de vidro Corning (N9 T 1285-4, 13 x 100 mm).O resíduo seco foi

dissolvido em 0,2 ml de NaOH 5 N e autoclavado por 25 minutos.O

pH das amostras foi ajustado para 8,5 com 0,2 rol de HCl 5 N e
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2 ml de tampão borato 0,5 M, pH 8,5. Foi então adicionado 0,15

ml de flurorescamina 0,03% em acetona. As amostras foram centri

fugadas e o sobrenadante usado para medida de fluorescência em

espectrofotômetro Aminco-Bowman ajustado para o ponto de excita

ção a 390 nm e para o ponto de emissão a 475 nm. O método foi

padronizado com albumina de soro bovino.

2.4. Determinação da enzima

Fru-P2ase foi ensaiada usando-se o método espectrofot~

. métrico acoplado de Pontremo1i et aI. (22). A" velocidade de re

dução de NADP+ a 340 nm na presença de excesso de fosfoglicose

isomerase e glicose-6-fosfato desidrogenase foi medida de acordo

com o esquema 1:

Fru-P 2ase

Pi

Fosfo-gllcose
isanerase

Glicose-6-P

Glicose-6-P-desidrogenase

-----------~:>. Frutose-6-P +

I
~

Fructose-l,6-P2

6-Fosfo-glucono-o < /--.~

lactona 1/ ~,
~ + +

NADPH + H' NADP

e 2 ~g de glicose-6-fosfato desidrogenase. ~ reação é iniciada

Esquema 1

A mistura de incubação (1 ml) continha tampão trietanol

amina 20 mM,dietano1amina 20 mM, pH 7,5, MgC]2 2 mM, Fru-P 2 0,1

mM, NADP+ 0,2 mM, EDTA 0,1 mM, 2 ~g de fosf~licose isomerase
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com a adição de solução de enzima. Urna unidade de ativida-

de de Fru-P 2ase é definida corno a quantidade de enzima que

catalisa a hidrólise de 1 ~m~l de Fru-P 2 por mino a 2SoC.

2.5. Determinação de grupo acetila

Grupo acetila foi determinado segundo o método de Word

et aI. (76) pela clivagem das ligações amídicas do ~dicas do ~

noâcido terminal utilizando ácido sulfürico, e acetílicas utilizando-se

ácido sulfúrico. Extrai-se o ácido acético liberado com éter

isopropílico e analisa-se por cromatografia a gás. A amostra

é colocada em tubo de centrífuga com capacidade de 1,0 ml, sub-

metida à secagem à vácuo sobre P 20 S e dissolvida em 10 ~l de

H2S04 6 N. ° tubo é selado com aplicação de nitrogênio e o

seu conteúdo hidrolisado a 10SoC por duas horas em banho de óleo

de silicone. ° tubo que contém o sistema é, então, resfriado

e colocado, com auxílio de adaptador, num tubo de centrífuga

e então centrifugado a 1.500 x g por 5 - 10 mino com a finalida

de de coletar toda a solução no fundo do tubo de hidrólise. A

essa solução se adicionam 5 mg de Na 2so4 anidro extraindo-se o

ácido acético com 50 ~l de éter isopropílico. Para corrigir as

perdas durante a hidrólise e extração de ácido acético [c14J (me

nos que 50 pmoles) foi adicionado com ácido sulfúrico. Um pa-

drão interno de quantidade conhecida de ácido propiônico foi

adicionado ao éter isopropílico. Além do padrãoin~omencionado
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acima, as seguintes amostras-controle foram utilizadas nos ex

perimentos levados a efeito em todas as fases, incluindo-se a

parte referente à hidrólise.

a) ~cido acético e ácido propiônico em H2so4 6 N para

avaliar a recuperação de ácido acético em relação ao ácido

propiônico;

b) ácido propiônico e acetil-glicina ou trialanina. A

recuperaçao na primeira amostra foi de 80-85%. Na segunda amos

tra, nenhum pico referente a ácido acético foi verificado. A

coluna de cromatografia foi empacotada com HI-EEF-2A sobre

"Chromosorb W-AW", 60-80 inesh (Applied Science Laboratories,

Inc., University Park, Pa., E.U.A.).

2.6. Detecção de peptídios

2.6.1. Colunas

Peptídios eluídos de colunas foram detectados usan-

do-se fluorescamina, segundo Nakai et aI. (77). Alíquotas do

(13 x 100 mm), dissolvidas em 0,2 ml de NaOH 0,5 N e autoclava

das por 25 mino As amostras foram de início neutralizadas com

0,2 ml de solução de HCl 0,5 N e depois adicionadas de 2 ml

de tampão borato 0,5 N, pH 8,5 e a seguir de 0,15 ml de fluo

rescamina em solução a 0,03% em acetona. Medidas de fluores -

Aminco-

vidro

cência foram levadas a efeito em espectrofotômetro

material eluído foram submetidas à secagem em tubos de
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-Bowman ajustado no ponto de excitação a 390 rum e no ponto de

emissão a 475 rum. As medidas de radioatividade para peptldios

que contendo cisterna foram feitas em contador de cintilação

Beckman, Modelo L-250, em 10 ml de Aquasol (New England Nuclear

Corp., Boston, Mass, E.U.A.).

2.6.2. Papel

2.6.2.1. Fluorescamina

na e deixado secar. As manchas fluorescentes foram identifica

de acetona e deixado secar' durante 5 min.; e) lavado com aceto

na (4-fenilspiro(furan-2(3H) ,1'-ftalan)-3,3'-diona) (78), de

-a

segue:

Devido

fluorescamiPara a detecção de peptidios utiliza-se

grande sensibilidade da reação, pouco material corado é neces-

sário para localizar o peptídio. Esse fato permite detectar

das com o auxílio da lâmpada ultravioleta (335 rum) •

gulhado em solução contendo 10 mg de fluorescamina por 100 ml

na; c) mergulhado em solução de trietanolamina a 1% v/vem ace

tona e deixado secar por 5 mino à temperatura ambiente; d) roer

a) aquecido a 550 C por pelo menos 1 hora; b) lavado com aceto-

fia, o papel é submetido à secagem e tratado como se

trações na faixa de picomol. Após eletroforese ou cromatogra-

te é muito superior à ninidrina, principalmente por sua sensi-

bilidade, podendo ser detectadas aminas primárias com concen -

acordo com Mendez et alo (79). Verificou-se que este reagen-
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e eluir um determinado peptídio, mesmo em quantidades muito

reduzidas, depois da reação com fluorescamina, para análise

de aminoácidos e para análise sequencial.

2.6.2.2. Ninidrina

o método da ninidrina foi usado em alguns casos de

coloração de peptídios em papel, especialmente para localizar

peptídio N-termina1 bloqueado, que produz coloração negati

va com ninidrina mas poderia ser visualizado com o método de

C1 2-amido-iodeto. O papel foi tratado com ninidrina 0,3% em

-acetona e submetido à revelação à temperatura ambiente.

2.6.2.3. C12-amido-iodeto

O método de Rydon et a1. (80) foi usado segundo Lai

et alo (81) para detectar o peptídio N-terminal. Depois de

marcar os peptídios positivos com ninidrina, as fitas de papel

receberam aplicação de solução comercial de hipoc10rito de só

dio diluído 3 vezes em água, e foram a seguir deixadas por

20-30 mino em corrente de ar para remover excesso de C1 2 e, em

seguida, recebera~ aplicação de etano1 95%. As fitas de pa

pel foram deixadas novamente em corrente de ar e finalmente re

ceberam aplicação de solução de amido-iodeto (mistura 1:1 de

amido 1% e KI 1% em água). O peptídio amino-terminal bloquea-

do apresentou resultados negativos mas desenvolveu coloração
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azul com aplicação de amido-iodeto por meio de um vaporiza -

dor.

2.7. Redução e carboximetilação de resíduos de cisteína

Redução e S-carboximetilação foram levadas a efeito

nas condições descritas por Crestfield (82). Proteína liofili

zada foi dissolvida em Tris-HCl 0,2 M, pH 8,5 contendo EDTA

0,02 M e cloridrato de guanidina 6 M para obter-se concentra -

ção final de 5-10 mg de proteína/ml. Nitrogênio purificado de

02 foi aplicado por 20 mino ao sistema. Foi adicionado um ex

cesso,em termos de concentração molar de 5 vezes, de DTT sobre

vezes maior do que a dos grupos SH na mistura. A mistura. foi

em coluna (2,5 x 45 em) de Sephadex G-25 (fino) equilibrada oam

da com ácido fórmico a uma concentração final de 1% e passada

acidifica

ácido fórmico em solução aquosa a 1%. A proteína carboximeti

lada e livre de contaminação por sais foi então liofilizada.

os grupos SH de proteína. ° recipiente da reação foi protegi

do da luz por folha de alumínio e nitrogênio purificado de 02

foi aplicado por 1 hora à temperatura ambiente. Foi· 'adiciona

do ácido-mono-iodo-acético [C
14J (0,5 ci/mol, dissolvido em

água e neutralizado com NaOH) também em concentração molar 5

deixada 20 mino no escuro à temperatura ambiente,
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2.8. earbamilação de amino-grupos

earbamilação de amino grupos (a- e E-) foi levada a

efeito com cianato de potássio em tampão ~e acetato de N-etil

morfolina contendo uréia 8 M, segundo Stark (83). Solução tam

pão de acetato de morfolina foi preparada dissolvendo-se 2 ml

de N-etilmorfolina em 2 ml de água e o pH ajustado a 8,0 com·

ácido acético glacial. Nessa solução, 2,4 9 de uréia foram

dissolvidas e o volume foi ajustado para 5 ml com água. Em

2,5 ml de tampão uréia-acetato de N-etilmorfolina foram dis

solvidas 50 mg de material proteico liofilizado e a solução foi

tratada com 250 mgde KCNO. earbamilação foi levada aefei

to durante 12 horas a 50oe. A mistura foi dialisada contra

água à temperatura ambiente, por cerca de 12 horas com várias

trocas de água e depois liofilizada. A poncentração dos rea

gentes utilizados foi adaptada para reação com 1 mg de mate

rial proteico. A extensão da carbamilação foi medica pela de

terminação da quantidade de homocitrulina e de lisina libera

das após hidrólise com solução de HCl a 5,7 N (83).

2.9. Bloqueio reversível de amino grupos com metil-aceti

midato

Acetimidação e desacetimidação foram levadas a efei

to de'acordo com Hunter e Ludwig (84), conforme descrito por

Ronalds (85) e Garnen e Gurd (86). Cloridrato de metilacetimidato
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em excesso molar de 200 vezes com relação a a- e E-arnino gru

pos( foi adicionado à solução de 0,5% de proteína em água e o

pH ajustado a 10,5 com solução a 40% de NaOH. A reação foi

deixada em repouso por 2 horas à temperatura ambiente e o. pH

mantido constante com a adição de HCl em solução 1 N. A solu

ção foi dialisada contra água destilada a 40 C por 6 horas cem vá

rias trocas de água e liofilizada. Os grupos acetimidilícos

foram removidos dissolvendo-se a proteína acetimidada em mis-

centração de proteína a 4% e pH aparente de 11,5. Após amonó

lise por 9 horas a solução foi dialisada contra água por 6 ho

ras com várias trocas de água e liofilizada.

tura concentrada de amônia-ácido acético (15:1 v/v) em ccm-

2.10. Digestão proteolítica

2.10.1. Tripsina

Soluções de TPCK-tripsina foram preparadas em HCl 1

mM em concentração de proteína de 10 mg/ml e estocadas a

- 80 0 c por 1 a 3 meses. Digestões foram levadas a efeito em

relação de enzima/substrato de 1:50 (w:w) em bicarbonato de

amônio 0,2 M, pH 8,5, em concentração de proteína de 10 mg/ml

ou de peptídios de 1 ~mol/ml por 4 horas a 37oC. A digestão

foi aplicada diretamente à coluna de Sephadex para separação

de peptídios ou liofilizada.
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2.10.2. Quimotripsina

Digestão de peptídios por quimotripsina foi levada a

efeito corno descrito acima, para a digestão tríptica, com
'.

2.10.4. Subtilisina

2.10.3. Termolisina

levada a efeito em relação enzima/substrato de 1:500 (w:w) por

de

foi

interrompi-

Digestão

Solução de subtilisina foi preparada no dia da expe-

ajustada à concentração final de 2,5 mg/m1.

3 horas em temperatura ambiente. A digestão foi

riência em acetato de amônio 0,1 M, pH 6,5. Solução

Suspensão de termolisina (4 mg/ml) foi preparada em

água desionizada e ~stocada a -20oC por alguns meses.. Diges

tão foi levada a efeito por 4 horas a 370 C em tampão Tris-HCl

0,1 M, pH 8,0, em concentração de substrato de 1 ~mol/ml e

relação enzima/substrato de l/50 (w:w).

Fru-P2ase foi dialisada em acetato de amônio 0,1 M, pH 6,5 e

da pela adição de 1/20 do volume de solução etanólica (2 mM)

de fluoreto de fenil-metil-sulfonila ou pela adição de ácido

exceção de que o pH foi ajustado para 8,0 com HCl 1 M. A solu

ção de quimotripsina foi preparada em água (10 mg/ml), congela

da e usada no período de 1 semana.
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fórmico concentrado para concentração final de 1%. A digestão

foi também aplicada diretamente a urna coluna de Sephadex ou

liofilizada.

2.11. Clivagem com brometo de cianogênio

2.12. Análise de aminoácidos

Amostras de proteína carboximetilada foram hidrolisa

das em solução 5,7 N de ácido clorídrico de ponto de ebuli

çao constante contendo fenol em mistura a 1% (w/v). A hidróli

se foi levada a efeito a 1050 C por 24, 48 e 72 horas para pro

teínas e por 18-20 horas para peptídios em tubos obturados a

Proteína S-carboximetilada foi dissolvida em ácido fór

mico 70% em concentração de proteína de 10-15 mg/ml e trata

da com brometo de cianogênio segundo Gross e Witkop (87), corno

descrito por Lai (88). Para cada 100 mg de proteína, 40 mg de

brometo de cianogênio em 0,2 ml de ácido fórmico 70% foram adi

cionadas e o sistema deixado no escuro, por 12 horas,à tempera

tura ambiente. Ao final da reação, a amostra foi diluída com

água e o excesso de brometo de cianogênio removido por evapo

raçao. Essa reação é repetida 3 vezes com adição de água e

subsequente evaporação. A amostra concentrada foi liofiliza

da.

materialochama e em ambiente isento de fase gasosa.
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hidrolisado foi então seco por evaporação (Evapomix, Buchler

Insts.) e dissolvido em tampão citrato 0,2 M, pH 2,4. Aná-

lise foi realizada de acordo com Spackman et aI. (89). Foi

utilizado um analisador de aminoácidos automático Joel, Mode

lo 5AH e 6AH, equipado com célula óptica de 6 mm, com sistema

automático de estocagem, injeção de amostra e com programa·

dor. A sensibilidade de detecção com este instrumento foi

de 1 nrnol. Quando necessário (após digestão com carboxipepti

dase) para discriminar entre Ser, Asn, Gln, não resolvida pe

lo analisador automático sob as condições referidas, usa

ram-se as indicações do Manual l20-PM-l, da Spinco Division of

Beckman Inst., Inc., PaIo Alto, California. Tampões lítio-ci

trato, lítio 10,3 N e citrato 0,16 N pH 2,8 como 19 tampão e

lítio 0,3 N e citrato 0,1 N como 29 tampão,foram usados. A

troca de tampões foi realizada após 137 min., quando a tempe

ratura da coluna era de 390 C. Lisina foi medida como lisi-

.na livre e homocitrulina quando proteína-carba~mila foi hidro

1isada em HCl 5,7 N. Lisina é obtida em recuperação de 24%

quando homocitru1ina livre é hidrolisada em HCl 5,7 N (83).

Recuperação de carbamil peptídio-S foi correspondente a lisi

na livre da ordem de 25-28% quando hidrolisada em HCl 5,7 N,

mostrando carbamilação completa de grupo amino-termina1.

Cisteína foi determinada como carboximeti1cisteína.

O conteúdo de triptofano foi determinado por análise de ami

noácidos, estritamente de acordo com o método de Liu e Chang
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(90). Amostra de 7 nmoles foi hidrolisada a vácuo, a 1050 C,

por 24 horas em 1,0 ml de ácido metano-sulfônico 3 M conten

do indol 3-(2-aminoetil) 0,2%. Ao final da hidrólise, 2,0

ml de NaOH 1 N foram adicionados e a solução foi transferi-

da quantitativamente para um frasco volumétrico de 5,0 ml,com

pletadà para 5,0 ml com água e analisada em analisador de aroi

noácidos. Indol 3-(2-aminoetil) foi liberado de HCl

método de Liu e Chang (90).

pelo

2.13. Análise sequencial

2.13.1. Determinação de grupo N-terminal

2.13.1.1. Método do cianato

o aminoácido amino-terminal de Fru-P2ase foi determi

nado usando-se o método de cianato de Stark (83), que consis-

ça do agente desnaturante. A proteína carbamilada e aquecida

em ácido para formar hidantoína correspondente aos resíduos

amino-terminais. Assim, as hidantoínas podem ser isoladas,hi

drolisadas e o aminoácido correspondente quantificado.

Os reagentes foram ajustados em quantidades suficie~

tes para reação com sistemas contendo 5 mg de Fru-P 2ase, exa

tamente como foi descrito para carbamilação do grupo amino

(ver 2.8). Ciclização para formar hidantoína foi levada a

presen-te em carbamilação completa da proteína com KCNO na
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descrito por stark (83). Ribonuclease, FDP aldolase de múscu-

2.13.1.2. Mêtod0 ao cloreto de da~sila

tubo

proteí

adicionado e o

na.

lo de coelho e ovalbumina foram usados como padrões de

de dansil (20 mg/ml em acetona) foi

Determinação de aminoácido N-terminal de Fru-P2ase u

sando-se o método de cloreto de dansil foi levada a efeito segundo

aPrtley (91). O dansil-aminoácido foi separado por cromatogra

fia em camada delgada, em folhas de poliamida, pelo método de

Woods e Wang (71). Para tanto 22 nrnoles de Fru-P2ase foram dis

solvidos em 0,5 ml de bicarbonato de sódio 0,5 M contendo uréia

em solução a 8 M. A essa solução, 0,5 ml de solução de cloreto

efeito com sistemas contendo 0,138 ~moles de carbamil-proteína.

Para hidrolisar a carbamil-proteína, 1,0 ml de ácido acético 50%

e 1,0 ml de Hel 12 N foram adicionados ao sistema e o tubo, a se

guir,foi submetido a vácuo e imerso por 1 hora em banho-maria fer

vente. A solução de hidantoína foi evaporada, dissolvida em

1,0 ml de H20 e transferida para coluna (10 x 0,9 cm) de Dowex

50-X2, lavada de acordo com o que foi descrito em cromatogr~

fia (ver 2.1.1) e equilibrada com água. A eluição do material

retido pelo Dowex foi levada a efeito com água, à temperatura

ambiente, e a fluxo lento de 100 ml por hora. Frações de hi

dantoína-aminoácidos foram coletadas e hidrolisadas como foi
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o material peptídico (30-60 ~moles obtidos nos tubos

cônicos) foi seco por aplicação de corrente de nitrogênio no

fundo do tubo (tubo Corning N9 8140), dissolvido com 50 ~l de

selado e incubado a 370 e por 12 horas. A solução foi dialisa

da contra água, liofilizada a seguir hidrolisada FOr solução de

solução de HeI 5,7 N. o tubo foi selado a vácuo e hidrolisa

do a l050 e por 17 horas. O hidrolisado foi seco e o resíduo

dissolvido em 10 ~l de piridina 50% para aplicação em folha

de camada delgada. de poliamida (2.1.3).

Liberação sequencial de aminoácidos por tratamento com

carboxipeptidase foi usada para determinar a sequência carbo

xi-terminal de peptídios. Imediatamente antes do uso, carboxi

peptidase A cristalina tratada com DFP foi lavada por 3 vezes

para purificá-la de aminoácidos livres de peptídios de baixo

peso molecular por suspensão em água desionizada e centrifuga 

çao. Os cristais lavados foram então dissolvidos em solução

de LiCl 2 M. Carboxipeptidase B, tratada com DFP, obtida co

mo solução aquosa, foi usada diretamente quando a remoção de

resíduos de lisina ou arginina se fazia necessária.

earboxipeptidases2.13.2.1.

Determinação de grupo carboxi-termi 

nal

2.13.2.
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2.13.3. Degradação de Edman

tampão acetato-N-etilmorfolina 0,2 N, pH 8,0 e tratado com

2 ~l de carboxipeptidase (A, B ou ambas, 4 ~g/ ~l) à temperatu

ra ambiente. A intervalos específicos, alíquotas contendo 8

-10 nrnoles de peptídios foram removidas e adicionadas a 1,0

te ao analisador de aminoácidos. Experimentos controle foram

realizados por análise de uma alíquota de mistura de incubação

antes de se adicionar carboxipeptidase e incubando-se propor

çoes comparáveis de todos os componentes na mistura de diges

tão, omitindo-se o peptídio adicionado.

em

diretamen-

lizada. Para a degradação, o resíduo foi dissolvido

ml de tampão Na-citrato 0,2 M, pH 2,2 e aplicadas

Peptídios foram degradados sequencialmente da região

amino-terminal pelo uso de fenil-isotiocianato (PITC) pelo me

todo de Edman (92-94) c segundo modificação descrita por Lai

(95). Peptídios (0,1 - 0,5 ~ole) foram secos por aplicação

de nitrogênio em tubos de cultura (tubo Corning N9 6880). 0,2

ml de tampão DMAA(O,5 ml de DMAA, 5 rol de piridina, 2,5 ml de

água, e o pH ajustado com CF3 COOH até 9,4)e 10 ~l de PITC fo

raro adicionados a cada tubo, misturados por 10 um jato de N2 por

segundos, tampados e deixados em repouso a 450 C por urna hora,

misturando-se ocasionalmente. Outros 101Jl de PITC foram adi

cionados e a incubação continuou por mais uma hora e foi liofi
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nonas extraídas 3 vezes com 2,0 ml de éter etílico. A camada

de éter foi seca com aplicação de nitrogênio e as tiazolino

conten-

contendolisador de aminoácidos. Alquotas da solução aquosa

nas hidrolisadas com 1,0 ml de solução de HCl 5,7 N

peptidio residual foram hidrolisadas em HCl 5,7 N a 1100C por

20 horas para análise por diferença.

aproximadamente 0,5 ml de CF3 COOH, o tubo foi tampado e aque

cido a 450C por 20 min e até esta etapa o conteúdo do tubo

foi seco com aplicação de corrente de N2 • Para a extração,0,5

ml de água foi adicionado ao resíduo e as 2-anilino-5-tiazoli-

do SnC1 2 a 0,1% por 4 horas a 150oC, de acordo com Mendez e

Lai (96). Os aminoácidos regenerados foram analisados em ana-
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111. RESULTADOS

1. Efeito da subti1isina sobre as propriedades catalíticas e

alostéricas e sobre a estrutura das subunidades da Fru-P2ase

1.1. Efeito sobre as propriedades catalíticas e alostéri-

cas

1.2. Efeito sobre a estrutura das subunidades

Eletroforese em placa e também em gel, esta do tipo

"disc", na presença de SDS, foi levada a efeito com alíquotas

retiradas a intervalos variáveis durante digestão da Fru-P 2ase

com subtilisina. Os resultados obtidos durante a digestão são

mostrados na Figura 2. Urna subunidade mais leve, de peso mol~

cular em torno de 29.000, apareceu e pouco a pouco substitutiu

tou em aumento da atividade da enzima em seis vezes, a pH 9,2.

A atividade ensaiada a pH 7,5 permaneceu inalterada. A pH 7,5,

contudo, houve mudança considerive1 na susce~tibilidade da en

zima para AMP. A concentração de AMP (0,1 roM) que inibiu a

enzima nativa por mais de 90% exerceu efeito relativamente pe

queno sobre a enzima tratada com subtilisina (Figura 1), ini

bindo em cerca de 10 por cento apenas.

resul-Digestão da Fru-P2ase nativa com subtilisina
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Figura 2 - Alterações na estrutura das subunidades de fructo
se-l,6-bisfosfatase durante a digestao com subtilisina. Alí
quotas (20 ~g) foram removidas do siste~a antes da adição de
subtilisina e a intervalos durante a digestão. A reação foi
interrompida pela adição de igual volume de solução de HCOOH
a 45% e as amostras foram liofilizadas. Eletroforese em gel
de poliacrilamida em dodecil sulfato de sódio foi levada a
efeito. A amostra inicial continha somente a subunidade de
PM = 36.000, após 3 horas foi quase completamente substituí
da (>95%) pela subunidade de peso molecular menor (=29.000)~
O peptídio-S não era visível nas placas mas pode ser visto na
eletroforese do tipo "disc" (eletroforese com 40 ~g).
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as subunidades nativas de peso molecular 36.000. A -conversa0

completou-se após 180 mino Um novo peptídio com peso molecu 

lar de cerca de 6.000 podia também ser detectado em eletrofore

se em gel tipo IIdisc", mas não em eletroforese em placa. A

possível mudança de conformação, contudo, não pareceu afetar a

enzima nativa. O mesmo resultado foi obtido a pH 7,5, quando

que o peso molecular da enzima modificada fosse reduzido de

da subunidade de 36.000 para 29.000. Na verdade, esperava-se

filtra-Quando a enzima tratada com subtilisina foi

1.3. Separação do peptídio-S e da subunidade-S modificada

a proteína apareceu como um pico simétrico na posição ou per

to do volume excluído, sem que houvesse indicação da presença

estrutura tetramérica foi preservada.

da em coluna de Sephadex G-75 sob condições não desnaturantes,

perimentos de sedimentação de sacarose em gradiente de densida

144.000 para menos de 120.000 (144.000-24.000). Porém, em ex-

não houve incremento da atividade, e a pH 9,2, quando a ativi

mistura global da enzima com base na mudança de peso molecular

de subtilisina permaneceu associado com a enzima digerida e a

ciado, a proteína teria aparecido pelo menos em dois tubos adi

ante. ~ evidente que o fragmento peptídico formado pela açao

de (Figura 3) levados a efeito a pH 7,5 ou 9,2, o peso molecu

lar da enzima digerida manteve-se inalterado e idêntico ao da

dade aumentou de 6 vezes. Se o peptídio-S tivesse sido disso-
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Figura 3 - Centrifugação por gradiente de densidade de sacarose
de Fru-P2ase nativa e digerida. O processo empregado foi descri
to por Martin e Ames (97). Alíquotas (0,25 mg) de enzima nati=
va e de enzima digerida com subtilisina por 3 horas, de acordo
com o descrito na Fig. 1, foram cuidadosamente pipetadas na su
perfície de soluções (13,4 ml) de sacarose em gradiente de 5 a
20 por cento em tampão Tris, 10 mM, pH 7,5 ou em tampão de die
tanolamina 20 mM-trietanolamina 20 mM, pH 9,2. As centrifuga
ções foram executadas em ultracentrífuga Beckman Modelo L2-65B~
em rotor SW40, por 20 horas, a 40.000 rpm, a 50 C. Frações de
5 gotas obtidas por um orifício produzido no fundo de cada tubo
foram analisadas para atividades de Fru-P2ase e aldolase. Os
resultados foram r.egistrados em ~moles de substrato clivados por
ml de fração. As frações 1 e 38 foram do fundo e da superfície
do gradiente, respectivamente. Fru-P2ase foi analisada em A e
B a pH 7,5 e em C a pH 9,2. Um padrão contendo 0,25 mg de aldo
lase de músculo de coelho foi misturado a cada amostra antes
de aplicá-la às soluções de sacarose. As flechas indicam as
posições esperadas para proteínas tendo pesos moleculares cor
respondentes a 144.000 e 120.000, considerando o peso mole=
cular da aldolase, de 160.000,como padrão. A- Análise realiza
da antes da digestão; B e C- análise realizada após digestão.
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de fragmentos peptídicos (Figura 4). Pode-se mostrar,contu

do, que este pico apresentava peptídio-S. Quando as frações

contendo o pico foram reunidas, desnaturadas, carboximetiladas

e filtradas em coluna de Sephadex G-75, como descrito na Fig~

ra 5, um grande pico correspondente às subunidades modificadas,

de peso molecular 29.000, e o peptídio-S apareceram nas posi

ções esperadas. Ainda no experimento da Figura 5, o pico III

contendo p'eptídio-S foi responsável por 17,1% da proteína to

tal, conforme determinação da análise com fluorescamina, apos

hidrólise alcalina (ver Métodos). Considerando-se o peso mole

cular de 36.000 da subunidade original e a massa de 6.300 dal

tons para o peptídio-S (calculado a partir da análise de amino

ácidos (Tabela lI») ,pode-se verificar que tal fato representa

total recuperação do peptídio-S, que deve ter permanecido com

pletamente associado à proteína em seguida à clivagem da liga

ção peptídica por subtilisina. Esse resultado foi confirma

do por determinação de radioatividade (Figura 5). O pico 3

continha 16,4% da radioatividade total, como seria esperado pa

ra um peptídio contendo um dos seis resíduos de cisteína nas

subunidades nativas (ver Tabela III).

1.4. Análise de aminoácidos do peptídio-S

A composição em aminoácidos do peptídio-S é mostrada

na Tabela lI. Possui um total de 60 resíduos de aminoácidos,
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Figura 4 - Cromato rafia em Seohadex G-75 sob condi ões não dis
sociadas de Fru-P2ase digerida por subti1isina. A amostra 8,9
mg) foi digerida por 3 horas de acordo com o que foi descrito na
legenda da Fig. 1. Após a adicão de fluoreto de feni1meti1su1fo
ni1a, a mistura foi aplicada e~ uma coluna (1,5 x 195 cm) de
Sephadex G-75, previamente equilibrada, a 2oC, com solução de
acetato de amônio 0,1 M, pH 6,5, e eluída com o mesmo tampão a
uma velocidade de fluxo de 14 ml/hora. Frações de 3,9 m1 foram
obtidas e analisadas para proteínas ou para peptídio com fluores
camina, como foi descrito em Métodos. As frações indicada pelo
traço horizontal foram reunidas e liofilizadas.
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Figura 5 - Perfil cromatográfico de Fru-P2ase digerida por sub
tilisina em Sephadex G-75 sob condiçoes dissociadas. As fra
çoes liofilizadas do experimento da Fig. 4 foram dissolvidas e
carboximetiladas como descrito em gétodos. A enzima carboxime
tilada foi dialisada contra soluc~o de RCOOR a 1%. Depois, a
concentraç~o de RCOOH foi elevad~ para 9% pela adiç~o de solu
ç~o de RCOOR a 90% e alíquotas foram tomadas para determinaç~o

de proteína e de radioatividade. Ao restante da solução (2,7
ml, 7,0 mg) foi adicionada uréia até concentraç~o de 6 M e logo
em seguida aplicada a coluna (1,5 x 190 cm) de Sephadex G-75
previamente equilibrada a temperatura ambiente com soluç~o de
HCOOR a 9%. Eluiç~o foi procedida em soluç~o de HCOOH a 9%, a
uma velocidade de fluxo de 15 ml/hora. Amostras de 3 ml foram
coletadas e alíquotas de 0,1 ml analisadas para radioatividade.
Outras alíquotas foram analisadas para peptídios em fluorescami
na após hidrólise alcalina. As .frações marcadas com I, 11 e
111 foram reunidas e o conteúdo em proteína e radioatividade de
cada pico determinado. 1

1

,
o
ro
s::
-ri
E::
ro
o
til
Q)

H
O
~
n
IH

ro
"O

H
O

'n
ro
:>

30

][

20
2~ D\l I

III
~ I

- .. . . 10
,I

~ ~c«/~•••~
'100 200 300

Volume da eluição (rol)

6

4

<ll
"O
ro

"O
-.-I
>

-ri
-IJ
10
o
-.-I
"O
10
p:;

J
M
I
o
n

X

[
o



-46-

Tabela II - Composição de aminoácidos do peptídio-S isolado a

pós digestão de Fru-P2asecom subtilisina

Residuo de aminoácidos Moles de aminoácidos/moI de

peptídio-S*

Baseado na suposição de que o peptídio contém um residuo de
histidina. Os valores entre parêntesis são arredondados para
o valor integra~ mais próximo.

*

Lys

His

Arg

Cys (Cm)

Asp

Thr

Ser

Glu

Pro

Gly

Ala

VaI

Met

Ile

Leu

Tyr

Phe

Total

3,99 (4)

1,00 (I)

2,95 (3)

0,65 (1)

3,85 (4)

6,55 (7)

2,85 (3)

4,07 (4)

0,99 (I)

5,75 (6)

8,69 (9)

2,90 (3)

2,85 (3)

3,85 (4)

3,97 (4)

0,97 (1)

1,97 (2)

(60)
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Tabela III - Composição de aminoácidos de Fru-P2ase neutra de

fígado de coe1ho*

Aminoácidos mo1es/144.000 de proteína

Lys 115,0

His 13,0

Arg 40,0

Cys (Cm) 23,0

Asp 147,0

Thr 71,0

Ser 71,0

G1u 93,0

Pro GO,O

G1y 102,0

Ala 111,0

VaI 104,0

Met 35,0

I1e 77,0

Leu 111,0

Tyr 52,0

Phe 47,0

* Dados obtidos de Abrams.et aI. (3G).
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incluindo 1 de histidina, 1 de cisteína, 1 de prolina e 1 de

tirosina. O peso molecular calculado a partir da análise de

aminoácidos foi de 6.300.

2. Localização do peptídio-S na molécula da Fru-P2~

2 ~ 1. Evidência para o grupo N-terminal bloqueado da Fru-P2ase

Os resultados experimentais obtidos mostram que a açao

proteolítica da subtilisina ocorre na ligação peptídica na altu

ra do sexagésimo resíduo de aminoácidos que poderia ser no caso

a partir da extremidade N-terminal ou da C-terminal. Essa veri

ficação foi evidenciada pela eletroforese em gel do tipo "disc"

e filtração em Sephadex G-75 após digestão da Fru-P 2ase com sub

tilisina que revelam a presença dedois polipeptídios, sendo um de

peso molecular de 29.000 e outro de peso molecular de 6.300{peE

tídio-S). Para mostrar que a atividade da subtilisina envolve

a formação de um peptídio que se destaca da extremidade N-termi

nal e não da C-terminal, o aminoácido N-terminal da Fru-P 2ase e

o peptídio-S foram analisados segundo o método de Stark (83)e a

técnica do cloreto de dansi~a (ver Métodos). Os resultados ob

tidos com ambas as técnicas mostram definitivamente que o resí

duo N-terminal da Fru-P 2ase estava bloqueada. Por sua vez, al

doIase de músculo de coelho e ribonuclease, analisadas ao mesmo

tempo, produziram os aminoácidos esperados, prolina e lisina,

respectivamente. Ainda,Pontrernoli et aI. (37) obtiveram resultado
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negativo para o aminoácido N-terminal da Fru-P 2ase com arnino 

peptidase M.

2.2. Clivagem com brometo de cianogênio e identificação

do peptídio N-terminal da Fru-P 2ase nativa

o peptídio resultante da ação de subtilisina (peptí 

dio-S, PM = 6.300) e a subunidade modificada (subunidade-S, PM

dade pequena de material agregado, seguida de oito picos bem

tinham os seis resíduos de carboximetil-cisteína marcada, sem-

As subunidades intactas (Figura 6) produziram quanti-

G-75

brometo

ausentes

identificação do peptídio obtido por cisão pelo brometo de cia

nogênio (derivado da subunidade N-terminal intacta da Fru-P2ase),

foi realizada por comparação dos perfis de filtração em gel de

Sephadex das subunidades intacta e modificada (subunidade-S)

(Figura 5). A subunidade-S não contém mais a porção da extre-

semelhante a essa exceto que os picos 2 e 6 estavam

= 29.000) podem ser separados por filtração em Sephadex

(Figuras 6 e 7).

midade N-terminal da molécula nativa. Subsequentemente, a

e uma faixa de sobreposição apareceu no pico 5 (Figura 7, pico
/

2) •

definidos de peptídio, quatro dos quais (picos 1, 2, 5 e 7)con

do 3 no pico 1 e 1 nos picos 2, 5 e 7. Clivagem com

de cianogênio da subunidade-S (Figura 7) levou a distribuição
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Figura 6 - Separacão de peptídios de BrCN da Fru-P2ase nativa
em Sephadex G-75. Fru-P2ase foi carboximetil~da com ácido
mono-iodo II4Cj-acético e cindida com BrCN, de acordo com o
que foi descrito em Métodos. Após evaporação e liofilização,
a mistura de peptídios (9,5 mg) foi dissolvida em I ml de so
lução 0,2 M de NH4HC03, pH 9,0 contendo uréia ero concentra
ção de 3 M, e cromatografia em duas colunas dispostas em sé
rie (cada uma em 1,5 x 195 cm). ° eluente utilizado foi solu
ção 0,2 M de NH4HC03, pH 9,0, e a velocidade de fluxo de 14
rol/hora. Frações de 3,5 rol foram coletadas e alíquotas de
0,2 rol analisadas com fluorescamina. Medidas de radioativi
dade foram levadas a efeito com alíquotas de 0,2 ml.
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Figura 7 - Separação de peptídios de BrCN da subunidade-S em
Sephadex G-75. Fru-P2ase foi primeiro digerida com subtili
sina e as subunidades modificadas foram recuperadas por cro
matografia em Sephadex G-75 (ver Fig. 5). cisão com BrCN ~

cromatografia foram levadas a efeito corno foi descrito a
pág. 6 com 2,5 mg de proteína (3,7 x 105 cpm). Alíquotas de
0,5 ml foram separadas para contagem e de 0,8 ml para análi
se com fluorescamina.
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2.3. Isolamento de peptídio N-terminal resultante da reação

.do brometo de cianogênio na Fru-P2ase nativa

o pico2(Figura 6) foi identificado como sendo o pept~

dio-BrCN contendo o sítio de clivagem de subtilisina (ver 3.1).

As frações 6 e 7 foram reunidas (Figura 6), liofilizadas e cro

matografadas em Sephadex G-25, resultando no peptídio PCN6 (Fi

gura 8), que continha 18 resíduos de aminoácidos, proporciona~

do degradação de Edman negativa (Tabela IV', comparar PCN6 e

PCN6b ) devido ao bloqueio do resíduo N-terminal.

2.4. Isolamento de peptídio' doN-terminal a partir do pep

tídio-S por brometo de cianogênio

Clivagem com brometo de cianogênio das ligações pepti

dicas contendo as três metioninas (Tabela I~de peptídio-S, se

guida de filtração em gel de Sephadex G-25 (Figura 9) produ

ziu peptídio-SCN2 que apareceu na mesma posição de PCN6 (ver

Figura 8) e com a mesma composição em aminoácidos do peptí-

dio PCN6 (Tabela IV). Os resultados obtidos confirmam que o

peptídio-S provém da parte N-terminal da subunidade da Fru-P2ase.

3. Identificação do peptídio N-terminal da subunidade-S e do

sítio de clivagem por subtilisina

Para identificar o ponto de clivagem e para determi 

nar se uma única ou várias ligações peptídicas foramhidrolisadas,
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Figura 8 - purificação do peptídio N-terminal resultante da
cisão da Fru-P2ase nativa com BrCN. Duas preparaçoes foram
procedidas, de acordo com o que foi descrito na legenda da
Fig. 6, e as frações 6 e 7 reunidas como foi indicado pelas
retas horizontais mostradas na Fig. 6. O material reunido
(1,5 mg) foi liofilizado, dissolvido em 2 rol de solução a 30%
de CH3COOH e cromatografado em coluna (1,5 x 195 cm) de Se
phadex G-25 (fino), previamente equilibrado com a mesma solu
ção de CH3COOH que também foi utilizada como eluente. A vel~

cidade de fluxo foi de 8 ml/hora, obtendo-se fração de 2,0 ml.
Alíquotas de 25 ~l e de 0,1 ml foram tomadas para contagem e
análise com fluorescamina, respectivamente. As frações indi
cadas (PCN6) foram reunidas e liofilizadas.
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Figura 9 - Isolamento do e tídio N-terminal do e tídio-S por
brometo de cianogenio. Uma preparaçao de peptldio-S 4,2 mg)
foi dissolvida em 0,2 ml de solução a 70% de HCOOH e cindi-
da com 4,6 mg de BrCN, à temperatura ambiente por.16 horas.BrCN
foi removido por evaporação e a solução liofilizada. A mistu
ra de peptídios foi dissolvida em 2 rol de solução de CH3COOH e
cromatografada em Sephadex G-25 (fino), de acordo com o que
foi descrito na Fig. 8. Alíquotas de 25 ml foram utilizadas pa
ra contagem e de 0,1 ml para análise com fluorescamina. As
frações indicadas por SCN2 e SCN2B foram reunidas.
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Tabela IV - Peptídios da região N-terminal isolados após cliv~

gem de Fru-P 2ase nativa e do peptídio-S de subtilisina com bro

meto de cianogênio

Resíduo de peptídio (moles/moI) a

aminoácido PCN6 PCN6b
SCN2

Lys 1,04 (1) 0,78 0,97

Arg 1,00 (1) 1,00 1,00

Asp 2,68 (3 ) 2,79 2,71

Thr 2,83 (3 ) 2,53 2,75

Ser 0,91 (1) 1,01 0,92

Pro 0,84 (1) 0,92 0,65

Ala 1,89 (2) 2,24 1,84

VaI 0;91 (1) .1,14 0,95

Homoserina c 1,69 (2) 1,87 1,68

Ile 0,93 (1) 0,86 .0,91

Phe 1,85 (2) 1,87 1,87

Total (18)

a Baseado em Arg = 1. Os números entre parêntesis são os valo
res integrais mais próximos.

b Análise do peptídio recuperado após a primeira etapa da de
gradação de Edrnan; nenhum fu~inoácido foi detectado após hi
drólise do extrato de éter; portanto, tiazolinonas não foram
formadas.

c A soma de homoserina e lactona-homoserina. O peptídio con
tém dois resíduos de homoseril porque a ligação para treoni~

na não é clivada imediatamente (ver Discussão).
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foram procedidos o isolamento dos peptídios carboxi-terminal do

peptídio-S e aminoterminal da subunidade-S e de um peptídio so

breposto contendo sítio de clivagem de subtilisina. O esquema

para essa análise está ilustrado na Figura 10.

3.1. Isolamento do peptídio sobreposto (PCK2) por brometo

de cianogênio

Cada subunidade nativa contém 9 resíduos de metioni

na (ver Tabela III) três dos quais estão localizados no peptí

dio-S (Tabela 11 e Figura 10). Contudo, somente uma das três

ligações de metionina poderia ser clivada por tratamento com

BrCN (porque as outras duas foram ligadas à treonina, e a liga

ção metionil-treonina é resistente à clivagem por BrCN ver

Discussão e Figura 25). Dessa forma, a subunidade-S deveria es

tar ausente em somente 2 peptídios de BrCn quando o seu perfil

de clivagem é comparado àquele das subunidades intactas (Figu

ras 6 e 7). Na verdade: dois picos estavam faltando, o 2 e o

6. Uma vez que o pico 6 foi purificado e continha peptídio

PCN6, identificado como N-terminal da subunidade nativa, o pico

2 deveria conter o sítio de clivagem pela subtilisina. Outra

evidência de que PCN2 é o peptídio sobreposto, contendo sítio

de clivagem por subtilisina, proveio do isolamento de dois pep

tídios trípticos contendo as sequências conhecidas 19-23 (peptí

dio T3-d) e 43-49 (peptídio T3-C) no peptídio-S (ver peptídios
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trípticos a partir de PCN2). O pico 2 foi purificado por pas

sagem em coluna (1,5 x 195 cm) de Sephadex G-50 em ácido acé

tico 30%. O primeiro pico a apresentar PCN2 era um peptídio

puro contendo os resíduos 19-78 da cadeia peptídica (Tabela V,

ver também Figuras 10 e 26).

3.2. Isolamento do fragmento de BrCN do peptídio N-termi

nal da subunidade-S

Comparando as Figuras 6 e 7, é evidente que uma faixa

sobreposta apareceu no pico 2' como ombro no pico 5. Para iso

lar o novo fragmento formado (o N-terminal), a subunidade-S foi

tratada com BrCN e os peptídios separados em Sephadex G-25 (Fi

gura 11). Todos os peptídios maiores que apareceram juntos no

pico A foram eliminados. O pico B continha peptídios SCN2 e

SCN2', que pertenciam à porção N-terminal da subunidade-S (ver

Tabela V e Figura 26).

4. Sequência do peptídio-S

4.1. Procedimento para análise sequencial

A clivagem dos três resíduos de metionina com BrCN

resultou num grande número de peptídios (Figura 9) e os frag 

mentos foram atribuídos à clivagem incompleta na posição das

duas ligações de metionil-treonina (ver Figura 26- e Discussão) •

Dificuldades foram também encontradas no uso de tripsina, que
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Tabela V - composição em aminoácidos dos peptídios PCN2*,

SCN2/SCN2'** e SCN2B***

*

**

***

PCN2 é o peptídio obtido por clivagem com BrCN de Fru-P ase
nativa, sobreposto ao peptídio-S com subunidade-S (ver~i
gura 10).

SCN2/SCN2' são peptídios obtidos após clivagem da subuni
dade-S com BrCN.

Peptídio obtido na baixa recuperação após clivagem do pep
tídio-S com BrCN. Este peptídio foi sobreposto ao peptí
dio T2 com T4.

a Os números entre parêntesis são arredondados para valores
integrais.

b Os números entre parêntesis referem-se aos valores calcula
dos considerando-se que a mistura continha 40% de SCN2-
e 60% de SCN2 1

Aminoácidoa PCN2 SCN2/SCN2,b SCN2B

Lys 4,9 (5) 2,0 (2)

His 0,7 (1)

Arg 2,0 (2) 1,0 (1)

Cys (Cm) + (1)

Asp 6,5 (5) 3,8 (3,4)

Thr 4,9 (6) 0,7 (0,4) 0,8 (1)

Ser 3,8 (3)

Glu 6,0 (5) 1,5 (1)

Pro

Gly 7,6"(8) 1,1 (1)

Ala 6,5 (7)

VaI 5,9 (5) 2,9 (2,4) 0,95 (1)

Met + (1) 0,83 (1),

Ile 2,7 (3)

Leu 6,3 (6) 2,4 (2)

Tyr 0,6 (1)

Phe 0,94 (1)

Homoserina 0,4 (1) 0,7 (1)
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resultou em muitos outros peptídios além do que se esperava

do conteúdo de 4 de 1isina e de 3 de arginina. Esse prob1e-

ma foi resolvido pelo bloqueio de amino grupos tanto com cia

nato como por agentes bloqueadores reversíveis meti1acetilmi

dados. A hidrólise com tripsina resultou em clivagem comple

ta nas ligações arginilicas. Uma vez que o peptídio-S con

tém 3 resíduos de arginina, 4 peptídios eram esperados. Por

outro lado, a presença no peptídio-S deI resíduo de histidi

na, 1 de cisteína, 1 de pro1ina e 1 de tirosina proporcionou

marcas convenientes para o isolamento e localização de peptí

dios contendo tais resíduos.

4.2. Digestão tríptica do peptídio-S carbami1ado

Amostra do peptídio-S (lfmo1) foi dissolvida em 0,3

ml de tampão etil-morfolina (ver Métodos) pH 8,0, contendo u-

réia 8 M e carb~~ilado com 30 mg de KC~O, segundo Stark (83).
: ~,,,.

A mistura foi dialisada e liofilizada, dissolvida em NH4HC03

0,2 M, pH 8,5 e digerida com tripsina-TPCK (ver Métodos). A

solução foi liofilizada e o resíduo dissolvido em 1 ml de áci

do acético 30% e aplicado a uma coluna (1,5 x 195 em) de

Sephadex G-25 (fino), previamente equilibrada com solução de

ácido acético a 30%. A Figura 12 e a Tabela VI mostram a se

paração e a composição em aminoácidos dos 4 peptídios TI, T2,

T3 e T~, como era previsto pela presença de 3 resíduos de

arginina no peptídio-S.
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Figura 12 - Separação em Sephadex G-25 de peptídios trípticos
do peptídio-S carboximetilado. Amo~tra de 1 ~mol de peptiàio
-S foi dissolvida em 0,3 ml de tampao de etilmorfolina, pH
8,0, contendo uréia em concentração 8 M e carbamilado com 30
mg de KCNO como foi descrito em Métodos. A mistura foi diali
sada e liofilizada, dissolvida em 1 ml de solução 0,2 M de
NH4HC03' pH 8,5, e digerida com 0,12 mg de tripsina trata
da com TPCK por 4 horas a 37oC. A solução foi liofilizada e
o resíduo dissolvido em 1 ml de solução de CH3COOH a 30% e
aplicada a coluna (1,5 x 195 cm) de Sephadex G-75 pre
viamente equilibrad~ com a mesma solução de CH3COOH que tenha
sido usada como eluente. Velocidade de fluxo 11 ml/hora. Fra
ções de 2 ml foram coletadas em alíquotas de 10 ~l utiliza=
das para contagem e de 50 ~l para análise com fluorescamina.
As frações indicadas por Tl, T2, T3, T4, foram reunidas e
liofilizadas.

1
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Tabela VI - Composição em aminoácidos dos peptídios T1, T2,

T3 e T4

Aminoácido Peptídio-S mo1es/mo1 de peptídio

T1 T2 T3 T4

Lys* 3,99 2,0 1,04 0,90

His 1,00 1,00

Arg 2,95 1,00 1,00 0,91

Cys (Cm) 0,65 0,7

Asp 3,85 1,20 3,08

Thr 6,55 3,9 3,01

Ser 2,85 2,1 1,04

G1u 4,07 2,1 2,00

Pro 0,99 1,00

G1y 5,75 3,3 2,20 1,00

Ala 8,69 3,9 2,06 2,93

Va1 2,90 1,9 0,90

Met 2,85 0,9 1,17 0,95

I1e 3,85 1,0 0,95 1,89

Leu 3,97 2,9 1,00

Tyr 0,97 0,79

Phe 1:97 0,99 0,85

Recuperação 100 73 74 72 78

* Soma de homocitru1ina e 1isina.
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4.3. Disposição dos peptídios TI, T2, T3 e T4 na sequên

cia primária

C-terminal.

perposto a TI e T4.

pelaninidrina, mas foi visualizado por C1 2-amido-iodeto. A

ausência de arginina no peptídio T3 identificou-o como sendo

Após

coradoidentificado como sendo o N-terminal, já que não foi

Alíquota (20 nrnoles) dos peptídios trípticos carba

milados foi separada por eletroforese a pH 3,5 (ver Métodos).

o papel corado com ninidrina revelou três peptídios.

marcá-los, o papel foi vaporizado com C1 2-amido-iodeto, como

descrito em Métodos, aparecendo, então, um quarto peptídio.

Os tr,ês peptídios positivos para ninidrina foram identifica 

dos como sendo TI, T3 e T4. O peptídio T2, entretanto, foi

Esse fato foi confirmado pela digestão com carboxipeE

tidase A do peptídio-S intacto que resultou na seguinte se

quência: Ala~Ile~Gly/Tyr e Leu (ver Tabela VIlA). Tendo em

conta que resíduos de tirosina e histidina estavam presentes

somente no peptídio-S (ver Tabela lI), eles deveriam estar lo

calizados próximo à extremidade C-terminal. A disposição de

T4, perto de T2, foi baseada no isolamento do peptídio SCN2B

(ver Figura 9 e Tabela V) isolado em baixa recuperação, após

clivagem com brometo de cianogênio do peptídio-S que ficou su
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Tabela VII - Análise carboxi-termina1 dos peptídios-S isolados

da Fru-P 2ase após digestão com quantidades variáveis de subti-

lisina

Digestão com carboxipeptidase Ab

Preparação do Aminoácidos liberados
peptídio

a
Tempo His Leu Tyr Gly I1e Ala

(min. ) mo1/mol do peptídio

A 15 ndc nd nd 0,016 0,020 0,036

45 nd 0,022 0,026 0,026 0,053 0,081

120 0,040 0,043 0,055 0,089 0,122 0,179

180 0,14 0,22 0,21 0,22 0,34 0,41

B 15 nd 0,05 0,05 nd 0,06 0,08

45 nd 0,07 0,07 0,02 0,17 0,19

110 nd 0,15 0,15 0,09 0,37 0,43

240 0,51 0,65 0,70 0,55 0,75 0,80

a No experimento A, solução de Fru-P ase (2,3 mg) em 1,0 m1 de
NH4Ac, pH 6,5, foi digerida com su~ti1isina numa re1acão de
500:1 (w/w) por 2 horas a 230 C. No experimento B, sol~ção de
Fru-P2ase (16 mg) em 2,6 ml do mesmo tampão foi digericta com
subti1isina numa relação de 150:1 (w/w) por 3 horas a 230 C.

b peptídio-S (102 nmo1es da preparação A e 82 r~oles da prepara
ção B) foi liofilizada e dissolvido em 0,5 ml de tampão N-eti!
morfo1ina 0,2 M, pH 8~3, e digerido a 230 C com carboxipeptida
se A numa relação do peptídio para carboxipeptidase de 50:1
(w/w). Alíquotas foram removidas segundo foi indicado para
análise de aminoácidos.

c - ,nd = nao detectavel.

I
-I
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A disposição dos peptídios T2, T4 e T3 resultou na

localização mostrada na Figura 26 para o peptídio TI e eviden

ciando que este proveio da região interna.

4.4. Sequência do peptídio tríptico T2 (peptídio N-terrni

nal)

A marcha sistemática para a obtenção e identificação

dos vários peptídios resultantes do tratamento de T2 com a sé

rie de enzimas proteolíticas está esquematizada (Esquema 2).

Digestão quimotríptica do peptídio T2 produziu 3 peE

tídios T2-Al, T2-A2 e T2-B, que foram separados por filtra

ção em gel em Sephadex G-25 e cromatografia em Dowex 50-X2.

T2 foi digerido com quimotripsina, liofilizado e

aplicado à coluna (1,5 x 195 em) de Sephadex G-25 (fino), em

solução a 30% de ácido acético (Figura 13). Dois picos foram

separados, T2-A e T2-B. Após eletroforese a pH 3,5, foi evi

denciado que o pico T2-A continha dois peptídios, conforme se

verificou após vaporização de C1 2-amido-iodeto (ver Métodos) ,

mas somente um deles mostrou-se positivo com ninidrina. Esses

peptídios foram separados por cromatografia em Dowex 50-X2 da

seguinte maneira: as frações liofilizadas do pico T2-A foram

reunidas, dissolvidas em 1,0 ml de HCl 0,01 N e aplicadas à

coluna (0,9 x 18 em) de Dowex 50W-X2 (forma H+), previamente

j
ti

I
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Figura 13 - Separação de pe~tfdios após digestão do peptfdio T2
com quimotripsina. As fraçoes liofilizadas contendo ~ peptidio
T2 (yer Fig. 12) foram dissolvidas em 0,4 ml de soluça0 O,2M de
NH4HC03' pH 8,0, e tratadas com 10 ~l de~solução de quimotripsi
na (4 mg/ml) recentemente preparada. Apos 3 horas a 37°C, a
mistura de reacão foi liofilizada, dissolvida em 1,0 ml de solu
ção a 30% de CH3COOH e cromatografada em Sephadex G-25, como
foi descrito na legenda da Fig. 8." Alfquotas de 100 ~l foram
usadas para análise de fluorescamina.
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tratada com HCI 0,5 N e lavada com H20 até próximo da neutrali

dade. ° peptídio bloqueado (T2-Al) foi lavado com 70 ml de

H20. ° peptIdio positivo para ninidrina (T2-A2) foi eluIdo

com 70 ml de NH40H 1 N e ambas as frações foram reunidas e lio

filizadas. ° peptIdio T2-Al foi identificado como sendo N-ter

minaI bloqueado, por não ter sido retido em Dowex 50. Por ou-

tro lado, o T2-Al mostrou-se também negativo à ninidrina em

eletroforese de papel mas foi detectado por C1 2-amido-iodeto.

A composição em aminoácidos dos três peptídios quimo-

trIpticos é mostrada na Tabela VIII. Verificou-se que o peptI

dio T2-B era um dipeptIdio contendo arginina e originou-se da

extremidade C-terminal de T2 • Essa informação permitiu con

cluir pela disposição dos três peptIdios quimotrIpticos de T2

(Figura 26) •

A fim de identificar os grupos bloqueadores na extre

midade N-terminal,o hexapeptIdio T2-Al foi tratado com carboxi

peptidase A (relação 1:1 (w:w» por 16 horas a 370 C, confor-

me descrito em Métodos. Análise de uma alíquota revelou feni!

alanina corno o único aminoácido liberado, que era portanto C-

-terminal. ° pentapeptIdio remanescente, T2-AI-C .(Tabela VIII~

foi purificado por passagem em coluna de Dowex SOX2. Hidróli

se desse pentapeptídio com HCl 0,03 N a 1000C, por 24 horas,pro

duziu alanina livre e ácido aspártico livre, numa relação de

0,9:1. Outra alIquota (195 nmoles) foi seca em P 20 S ' hidrolisada

1=
.~

:~

!i
'!
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a Os valores entre parêntesis são arredondados para o valor inte
gral mais próximo.

b Soma de homocitrulina e lisina.

c Peptídios quimotrípticos obtidos por hidrólise quimitríptica
do peptídio T2.

d Foi isolado após digestão do peptídio T2-Al com carboxipeptida
se A

e Foi purificado com eletroforese em papel após hidrólise do peE
tídio T2-Al-C com 0,03 N HCl.

f Baseada em que peptídio-S = 100%.

T2-Al,

1,0(1)

1,07(1)

0,99(1)

28

T2-AI-C-H+e

2,0(2)

1,1(1)

0,94 (1)

4562

1,01(1)

1,01(1)

c c dT2-A2 T2-B T2-AI-C

moles/moI de peptídio

67

0,6(1)
0,78(1)

2,08(2)

0,96(1) 2,0(2)

1,8(2) 0,86(1)

1,0(1)

1,01(1)

1,0(1)

57

T2-Alc

1,06(1)

Leu

b
Lys

Ris

Arg

Cys (Cm)

Asp

Thr

Ser

Glu

Pro

Gly

Ala

VaI

Net

Ile

Tyr

Phe

Aminoácidoa

Tabela VIII - Análise de aminoácidos dos peptídios
+T2-A2, T2-B, T2-AI-C e T2-AI-C-H

Recuperação(%)f
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com H2S04 6 N e analisada para ácido acético por cromatogra 

fia a gás corno descrito em Métodos. A recuperação de ácido

acético, corrigida para as perdas corno indicado em Métodos,

foi de 181 nrnoles (recuperação de 93%). Os resultados do

mostradosácido acético medido por cromatografia a gás são

na Figura 14.

Considerando-se que o peptídio T2-Al continha somen

te um resíduo de ácido aspártico (Tabela VIII), esses result~

dos mostraram que a estrutura da extremidade N-terrninal é Ac

-Ala-Asp-. Essa conclusão foi confirmada pelos resultados da

hidrólise do peptídio T2, que produziu 3 equivalentes de áci

do aspártico, um de alanina e um de treonina.

O tripeptídio remanescente (T2-Al-C-H+) (Tabela VIII~

após hidrólise do peptídio T2-Al-e com HeI 0,03 N/foi isola

do por eletroforese em papel a pH 3,5 e submetido a duas eta

pas da degradação de Edrnan (Tabela IX , Figura 26). A sequê~

cia do peptídio T2-A2 foi determinada por seis etapas da de

gradação de Edman (Tabela IX, Figura 26). A sequência e a 10

calização do peptídio T2-B já era conhecida por sua composi 

ção, e uma etapa da degradação de Edman confirmou que ele con

tinha o único resíduo de arginina no peptídio tríptico T2

(Tabela IX, Figura 26).
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Figura 14 - Cromatografia a gás do peptídio T2-Al-C isolado da
extremidade N-terminal da Fru-P2ase, após hidrólise. A. Con 
trole de ácido acético (45,4 nrnoles) mais âcido propiônico(22,6
nrnoles) em la ~l de éter isopropílico. B. Controle, contendo
22,6 nrnoles de ácido propiônico em la ~l de éter isopropílico.
c. Peptídio T2-Al-C após hidrólise e extração. Para detalhes
ver o texto.



-73-

Tabela IX - Análise sequencia1 dos peptidiosiso1ados a partir

do peptídio T2

Degradação Peptídio T2-A1-C-H+ Resíduo

de Edman Sequência: Lys-A1a-Pro identificado

(etapa n9) Análise por diferença

Lys Ala Pro

O 0,99 1,00 1,07

1 0,00 1,0 1,17 Lys

2 0,00 0,00 1,00 Ala

Peptídio T2-A2

Sequência: Asp-Thr-Asp-I1e-

-Ser-Thr

Análise por diferença

Asp Thr Ser Met I1e

O 2,0 1,8 1,05 0,60 0,78

1 1,15 1,96 0,83 0,44 1,00 Asp

2 0,99 1,10 0,83 0,78 1,00 Thr

3 0,38 1,17 0,83 0,60 1,00 Asp

4 0,34 1,00 0,78 0,67 0,29 Ile

5 0,33 1,00 0,42 0,72 0,25 Ser

6 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

--
Peptídio T2-B

Sequência: Thr-Arg

Análise por diferença

Thr .P~rg

O 0,86 1,0

1 0,00 1,0 Thr
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4.5. Sequência do peptídio tríptico T4

A sequência do heptapeptídio T4 (Tabela VI) foi de

terminadqpor 5 etapas da degradação de Edman e digestão com

carboxipeptidase B (Tabela X, Figura 26 e Esquema 2).

4.6. Sequência do peptídio tríptico TI

Cinco etapas, da degradação de Edman levadas a efeito

com o peptídio TI deram resultados positivos (Tabela XI, Figu

ra 26).

A marcha sistemática para a obtenção e identificação

dos diferentes peptídios resultantes do tratamento de TI com

série de enzimas proteolíticas está esquematizada (Esquema 3).

peptídioA fim de proceder ã anális~ sequencial do

TI, 1 fmole do mesmo foi dissolvido em 1,0 ml de Tris-HCl O,lM,

pH 8,0, e incubado com termolisina, de acordo com o descrito em

Métodos. A reação foi interrompida pela adição de ácido acéti

co glacial e a seguir aplicado em coluna de Sephadex G-25 re

sultando em quatro picos (Figura 15), um dos quais (Fração 1)

continha o decapeptídio TI-Th I, junto a aproximadamente 30%

de um undecapeptídio contendo resíduo de leucina carboxi-ter

minaI adicional (Tabela XII). Essa mistura foi então submeti

da a sete etapas da degradação de Edman e ã digestão com carbo

xipeptidase A (Tabela XIII, Figura 26) .Thr e Gln foram anali

sados por análise de aminoácidos.
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Tabela X - Análise sequencial do peptídio T4

• Sequência: Phe-Val-Met-G1u- Glu-Gly~Arg

Degradação Análise por diferença Hidrólise

de Edman anilino -

(etapa n9) Arg G1u G1y VaI Met Phe Ser tiazo1inona

O 0,91 2,0 1,0 0,9 0,95 0,85 0,15

1 1,0 2,0 1,02 1,04 0,70 0,00 0,39 Phe

2 0,9 2,0 1,18 0,00 1,14 0,00 0,29 VaI

3 0,9 2,0 1,09 0,00 0,00 0,00 0,12 Met

4 1,0 0,95 1,3 0,00 0,00 0,00 0,2 G1u

5a G1u

Carboxipeptidase Bb : Arg = 0,7

a Amostra perdida

b peptídio T-4 (55 nmo1es) em 60 ~1 de tampão acetato de N-eti1mor
folina 0,2 M, pH 8,5 foi digerido a 370 C por 120 mino com 28 ~g

de carboxipeptidase B.

~
t

=





Tabela XI - Análise sequencial do peptídio TI

Sequência: Lys-Ala-Gly-Gly-Thr-Gly-Glu-Met-Thr-Gln-Leu-Leu-Asn-Ser-Leu-Cys-Thr-Ala-Val-Lys-
-Ala-Ile-Ser-Thr-Ala-VaJ.-Arg,-----_._.--_..~ --_...

Degradação Hidró1ise de
de Edman Análise por Diferença ani1inotiazo

(etapa n9) Lys Arg CM-Cys Asp 'l'hr Ser Glu Gly Ala VaI Met Ile Leu linona

° 1,7 1,0 0,6 1,2 3,8 1,9 2,0 3,3 4,0 1,6 1,0 1,0 2,8

1 1,0 0,8 0,7 1,1 3,7 1,9 2,0 3,0 3,9 1,6 1,0 1,0 2,7 Lys
I

-...J

2 1,2 0,9 0,9 1,2 3,8 1,9 2,0 3,0 ~ 1,6 0,9 1,1 2,6 Ala -...J
I

3 0,9 0,9 0,7 1,1 3,5 1,8 2,0 2LQ. 2,9 1,4 1,0 1,0 2,6 G1y

4 0,9 0,7 0,7 1,2 3,6 1,6 2,0 ~ 2,9 1,4 0,9 1,0 2,8 G1y

5 0,9 0,7 0,7 1,1 3,0 1,6 2,0 1,3 2,9 1,4 0,9 1,0 2,6 Thr

__ 'n. ã.a ..a"~
.-

._".=....__~ ., M M se - • -3
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Tabela XII- composição em aminoácidos dos peptídios Tl-ThI,

Tl-ThIII-l, Tl-ThIII-3 e Tl-ThIII-2c

Aminoácido Peptídio (moles de aminoácido/moles de peptídio

* Baseada em que peptídio-S = 100%.

Recuperação(%)* 46

Lys

Arg

C!vl-Cys

Thr

Glu

Gly

Ala

VaI

Met

Leu

Tl-ThI

1,1

2,1

2,0

3,0

1,0

0,8

0,3

Tl-ThIII-l

1,0

0,8

1,0

0,7

35

Tl-ThIII-3

1,0

1,0

10

Tl-ThIII-2c

1,0

1,0

19

•
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Sequência: Lys-Ala-Gly-Gly-Thr-Gly-Glu-Met-Thr-Gln(Leu)

Tabela XIII - Análise sequencial do peptídio TI (peptídio TI-Thl)

,oi

\
··..·1

Lys

Ala

Gly

G1ya
aThr·

G1ya

Glua

Hidrólise de

anilinotiazo

linona

Degradação
Análise por Diferençade Edman

(etapa n9) Lys Thr Glu Gly Ala Het Leu

O 1,1 2,1 2,0 3,0 1,0 0,8 0,3

1 -º.LQ. 1,8 2,0 3,0 0,9 1,2 0,2

2 0,1 1,6 2,0 2,8 0,3 0,9 0,2

3 0,1 1,8 2,0 bl 0,2 0,7 0,2

4a 0,1 1,7 2,0 1,5 0,1 1,0 0,2

5a 0,0 1..L! 2,0 1,5 0,1 0,8 0,2

6a 0,0 1,2 2,0 1,2 0,0 0,8 0,2

7a 0,0 1,0 1,2 1,0 0,0 0,7 0,2

Carboxipeptidase Ab : 10 min: Leu 0,25, Gln 0,86, Thr 0,18

20 min: Leu 0,25, G1n 0,83, Thr 0,40

120 min: Leu 0,25, G1n 0,81, Thr 0,97, Met 0,19

5 h: Leu 0,23, G1n 0,80, Thr 0,90, Met 0,32

S8quência terminal: Met-Thr-Gln-Leu

a Os resíduos removidos nessas etapas foram identificados por hi
dró1ise de ani1inotiazolinona. Somente os resíduos indicados
foram encontrados no hidrolisado.

b Ver'Métodos para condições de digestão.
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Fi~ura 15 - Separação em Sephadex G-25 de peptídios obtidos por
açao de termolisina a partir do peptidio triptico TI carba~ila

do. Um ~mole de peptídio TI foi dissolvido em 1,0 ml de tar..pao
Tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 e incubado com 2%, por peso, de termoli
sina em relação ao peso do peptídio, por quatro horas a 370C. A
reação foi interrompida pela adição de 0,5 volume de ácido acé
tico glacial e aplicado a uma coluna (1,5 x 195 cn) de Sephadex
G-25 (fino) previamente equilibrad~com solucão de CH3COOH a
30%. As condições para a cromatografia foram as mesmas da
Fig. 8. Alíquotas de 20 ~l foram tomadas para as contagens e
de 50 ~l para análise com fluorescamina. As frações I, lI, III
e IV foram reunidas e liofilizadas.
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Os peptídios presentes no pico 111 (Figura 15), in-

c1uindo o peptídio radioativo contendo carboximeti1cisteína,

foram separados por e1etroforese de papel a pH 6,5, reve1an-

do 3 manchas positivas, duas das quais foram consideradas peE

tídios puros T1-Th 111-1 e T1-ThIII-3. A mancha intermediá -

.~

.,

ria, número 2, contendo vários peptídios, foi posteriormen-

te separada por cromatografia em Dowex 50-X2, da seguinte ma-

neira: após eletroforese a pH 6,5 do pico 111, a mancha n9 2

foi eluída com NH 40H 1 N e a solução liofilizada. O resíduo

foi dissolvido em 1,5 ml de acetato de piridina 0,2 M, pH 3,1

e aplicado à coluna de Dowex SO-X2 (0,9 x 55 cm), equilibra-

do com o mesmo tampão e e1uído conforme descrito na Figura

16. A fração C foi considerada peptídio puro TI-ThIII-2c (Ta

bela XII). O peptídio TI-ThIII-I foi submetido à degradação

de Edman (Tabela XIV, Figura 26). O peptídio TI-ThIII-3 era

um dipeptídio contendo valina e arginina, correspondentes aos

resíduos 48 e 49. O tripeptídio TI-ThIII-2C, da coluna de

Dowex 50, foi submetido a duas etapas da degradação de Edman

(Tabela XIV, Figura 26).

O peptídio TI foi também digerido com quimotripsina,

eo peptídio contendo cisteína isolado por cromatografia em

Sephadex G-25 (Figura 17). As frações contendo clsteína car-

boximetilada foram reunidas e liofilizadas. Eletroforese de

1"_,,

alta voltagem em papel a pH 3,5 (ver Métodos) produziu duas

~

i ~

,I

.1
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Figura 16 - Isolamento do peptídio T1ThIII-2c por cromatografia
em Dowex 50 x 2. A fraçao do meio (mancha 2) obtida por eletro
forese a pH 6,5 foi eluída com solução N de NH40H e a solução
liofilizada (ver texto). O resíduo foi dissolvido em 1,5 ml de
solução 0,2 M de a8etato de piridina, pH 3,1, e aplicada a uma
coluna de Dowex 50 x 2 (0,9 x 55 cm) equilibrada com o mesmo
tampão. A eluição foi procedida em 30 ml da mesroa solução de
acetato de piridina e depois em um gradiente linear de tampão
de acetato de piridina de 0,2 M até 2,0 M pH 5,1, em volume to
tal de 500 ml. Velocidade de fluxo, 12 rol/hora em frações cole
~adas de 2 rol. Alíquotas de 0,5 rol foram tomadas para análi=
se com fluorescamina. As frações A, B e C foram reunidas e lio
filizadas.
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Figura 17 - Separação em Sephadex G-25 de peptídios obtidos por
digestão quimotriptica do peptiâio TI. Amostra de TI, 1 ~mol,

contendo 2,6 mg foi dissolvida em 0,5 ml de solução 0,2 M de
NH4HC03' pH 8,0 e tratada com quimotripsina (ver 1~étodos). As
indicações para a cromatografia são as mesmas da Fig. 8. Alíquo
tas de 20 fI foram tomadas para análise com fluorescamina e
também para contagem. As frações indicadas pelo segmento de
reta horizontal foram reunidas e liofilizadas.
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Hidrólise

de anilina

tiazolinonaValLysAla

Análise por Diferença

Sequência: Val-Lys-Ala

Peptídio TI-ThIII-2c

Degradação

de Edman

(etapa n9)

Hidrólise

de anilina

Leu tiazolinonaCys

Análise por diferença

Thr .Ala

o 0,8 1,0 1,0 0,7 ° 1,0 0,9 0,9

1 1,0 1,0 + .Q.d Leu 1 1,0 1,0 0,0 Val

2 0,8 1,0 -- 0,2 Cysa I 2 1,0 0,0 0,0 Lys

3 0,0 1,0 -- 0,0 Thr

a Identificado por radioatividade.

peptídio TI-ThlII-l

Sequência: Leu-Cys-Thr-Ala

Tabela/XIV - Análise sequencial do peptídio TI

Degradação.

de Edman

(etapa n9)

ila IU-.. . ::1" ~ = e ' mn .' ~'-) t • • AI r'" f 7d
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manchas, uma das quais continha o octapeptídio radioativo
~~ .
'lo

Tl-CT-5 (Tabela XV), que foi submetido a 3 etapas de degrada

ção de Edrnan (Tabela XV, Figura 26).

li

~'

Para obter os peptídios trípticos clivados nas lig~

çoes lisílicas o agente reversível metil acetimidato foi usa-

do. O peptídio-S carboximetilado foi acetimidado (ver Méto 

dos) e hidrolisado com tripsina,e os peptídios isolados por

cromatografia em Sephadex G-25 (Figura 18). O maior peptí \
'·1

dio (ATl) , que apresentava a mesma composição do peptídio TI

(Tabela XVI, Figura 12), foi desacetimidado (ver ~létodos) e

hidrolisado com tripsina. Cromatografia em Sephadex G-25 pro

duziu um heptapeptídio ATI-T2 (Figura 19) contendo a porçao

Figura 26).

Para localizar os dois resíduos de leucina nas posi-

~
I
I

1

correspon

resíduos

na no peptídio ATI-T2 evidencia que esse peptídio

24-34 (Tabela XVII, Figura 26), foi isolado do peptídio PCN2

As superposições que determinaram a sequência no peE

tídio Tl são apresentadas na Figura 26. A presença de argini

com brometo de cianogênio, seguido por digestão com tripsina

e quimotripsina e purificação por eletroforese em papel a

carboxi-terminal do peptídio ATl (Tabela XVI). Esse peptídio

foi submetido a 6 etapas da degradação de Edman (Tabela XVI,

çoes 33 e 34, o péptídio PCN2-TI-A2, contendo os

de à extremidade carboxi-terrninal de Tl.
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Figura 18 - Separação em Sephadex G-25 de peptídio oriundo de
digestão tríptica de peptídio-S acetimidado. Amostra de
0,95 ~mol 6,0 mg de peptídio-S foi dissolvida 'e tratada com me
tilacetirn.idato e cem tripsina (ver Hétodos) . As
condições para cromatografia são as mesmas da Fig. 12. Alíquo
tas de 10 ~l foram utilizadas para contagem e de 25 ~l para
análise com fluorescamina. As frações marcadas com ATl foram
reunidas e liofilizadas.



-87-

3 AT1-T2
t

N
I
o
r-l

eo..u
..

Q)
'O

\,

ctl
'O
..-l
~

..-l
+J
ctl
o
..-l
'O
ctl
p::;

2

4

1

...,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, \
... " ,, \

I \, \
I \, ..., ...--- ,-----------

1

2

ctl
~

..-I

~
U
til
Q)
\..l
o::s
r-l
4-1

ctl
'O

'\..l
o
r-l
ctl
:>

" 1 I I ! I I

140 160 180 200 220 240

Volume da eluição (ml)

Figura ~9 - Separação em Sephadex G-25 dos peptídios trípticos
da fraçao deacetinidada, AT1. Fraçao AT1, (0,9 rng)
foi dissolvida em 0,5 ml de solução 0,2 M de NH4EC03 e tratada
com tripsina (ver }létodos). As condições para cromatografia
foram as mesmas da Fig. 8. Alíquotas de 25 ~l foram utiliza 
das para contagem e de 100 ~l para análise com fluorescamina.
As frações indicadas por AT1-T2 foram reunidas e liofilizadas.
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Tabela XV - Composição de aminoácidos e análise sequencial do

peptidio TI-CT-5

Análise de Aminoácidos

Aminoácido

Lys

Cys

Asp

Thr

Ser

Ala

VaI

Leu

moles de aminoádico/moles de peptídio

0,9

+
0,9

1,1

1,2

1,1

1,0

1,0

\
'I

Análise Sequencial

Sequência: Asn-Ser-Leu-

Degradação Hidrólise de

de Edman Análise por Diferença anilinotiazo

(etapa n9) Lys Cysa
Asp Thr Ser Ala VaI Leu linonas

O 0,9 + 0,9 1,1 1[2 1,1 1,0 1,0

1 1,1 + 0,4 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 Asp

2 1,1 + 0,2 1,1 0,5 1,1 1,0 0,8 Ser

3 0,8 + 0,2 1,0 0,3 1,0 1,0 0,4 LeU

a Radioatividade.

~

:l~



I
co
\O
I

continua

1,0

0,9

1,8

1,8

0,9

0,8

23

ATl-T2 (moles aminoácido/

moles peptídio)

2,8

2,0

3,3

0,6

1,0

1,0

3,8

1,9

1,0

1,2

4,0

1,7

1,9

ATl (moles aminoácido/

moles pept.ídio)

I1e

Met

VaI

Ser

Leu

Arg

Gly

Ala

Glu

Lys

CM-Cys

Asp

Thr

'irlj-aseadb-em--quepeptidio-S-=---Ymr~.

Recuperação(%) * 41

Aminoácidos

Análise de aminoácidos de ATl e ATl-T2

Tabela XVI - Análise de aminoácidos de ATl e ATl-T2 e análise sequencial de ATl-T2

1llÍllll...--J.l.L - •• _ ...:e=: =-- '$ srtf



Tabela XVI - continuação

Análise sequencial do peptídio TI

peptídio AT1-T2____ , .-_...__...-...-----,
Sequência: Ala-Ile-Ser-Thr-Ala-Val-Arg

------_._...,

Degradação Hidrólise de
de Edman anilinotiazo-
(etapa n9) Arg Thr Ser Ala VaI Ile linona

I

O 1,0 0,9 0,8 1,8 0,9 0,8
\l)

o
1

1 1,0 1,1 0,9 ~ 0,9 1,0 Ala

2 1,0 1,2 1,0 1,2 0,7 0,0 Ile

3 1,0 1,0 0,3 0,9 0,7 0,0 Ser

4 1,0 ~ 0,3 1,0 0,9 0,0 Thr

5 1,0 0,4 0,4 0,5 0,8 0,0 Ala

6 1,0 0,0 0,0 0,0 Q.~ 0,0 VaI

~
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Tabela XVII - Análise de aminoácidos do peptídio PCN2-Tl-A2

Aminoácido

Thr

Glu

Gly

Ala

Met

Leu

Peptídio (moles aminoácido/moles peptídio)

1,7

2,1

2,6

1,0

+

1,7
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pH 3,5. Digestão de PCN2-T1-A2 com carboxipeptidase A produ-

ziu 2,0 ml de 1eucina, 0,88 m1 de glutamina e 0,83 ml de treo

nina por mole do peptídio.

4.1. Sequência do peptídio tríptico T3

o peptídio T3 (Figura 12 e Tabela VI) foi tratado

com quimotripsina e 2 peptídios foram separados por cromato -
~

grafia em Sephadex G-25, (Figura 20). Esses peptídios,T3-CT1

e T3-CT2 (Tabela XVIII), foram submetidos à degradação de Ed

man (Tabela XVIII, Figura 26). O peptídio T3-CT2 foi identi-

ficado como o carboxi-termina1 do peptídio T3, já que nao con

têm o resíduo de tirosina, com base nos resultados obtidos p~

VII A).

lo tratamento com carboxipeptidase A do peptídio-S (Tabela

A marcha seguida para o isolamento dos peptídios re-

~

'~

foi

11,2O peptídio de superposição (PCN2) na ordem de

5.1. peptídios trípticos de PCN2

5. Sequência do peptídio de superoosição

mg isolado de acordo com a metologia descrita em 3.1,

4.

dissolvido em 2,0 ml de NH 4HC03 0,2 M, pH 8,5, e tratado com

20 rI de solução de tripsina tratada com TPCK (5 mg/ml) •

sultantes do tratamento de PCN2 estão apresentados no Esquema



-93-

Esquema 4 - Marcha de identificaç~o dos peptIdios resuItante~_

do tratamento de PCN2 por diversos agentes

peN8r-->
PCN3

I
T2-e

Fru-P 2ase
I

(carboximetilada)
I

CNBr
I

G-7S
I

r
PCNI

I
T2-c l T2-d! *

I
T2-a T2-b

T
PCN2

. I .
trlpSl.na

I
G-SO

I I . I I
TI T2 T3 T4

I I I I I I I I /1 (eleJoforeSe)
TI-al TI-A2 Tl-bl TI-b2 Tl-c Tl-d Tl-e I

[
,.------+---,.-----.,

T3-a T3-b T3-c T3-i:l
,..---------'

Quimot~ipsina

(IXi-lex)

r--S
TI-c-CT2 L:~-c:::~IJ*

* Os peptIdios colocados em retângulos foram sequenciados
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Figura 20 - Separação em Sephadex 8-25 de peptídios purifica
dos após digestao quimotrlptica da fraçao T3. Uma alíquota
contendo 0,49 ~moles de peptídio T3 foi dissolvida em solu
ção 0,2 M de NH4HC03, pH 8,0, e digerida com quimotripsinmver
Métodos). As condições para cromatografia são as mesmas da
Fig. 8. Alíquotas de 300 ~l foram tomadas para análise em
fluorescamina. As frações indicadas como T3-CTI e T3-CT2 fo
ram reunidas e liofilizadas.

•,
~



... _._. ._.__ .i!

----------------------------------------------

continua

T3-CT2T3-CTl

Lys 1,0

His 1,0

Gly 1,0 1,0

Ala
,

2,1 1,0
I

\.O
U1
I

Ile 1,0 1,0

Leu 1,0

Tyr· 0,8

Recuperação (%) * 52 40

* Baseada em que peptídio-S = 100%.

Aminoácido

Tabela XVIII - Análise de aminoácidos e análise sequencial dos peptídios T3-CTl e

T2-CT2

Análise de aminoácidos dos peptídios T3-CTl e T3-CT2
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Sequência: Lys-Ala-Gly-Ile-Ala-His-Leu-Tyr Sequência: Gly-Ile-Ala
._ ••• ,.' .••• ' ~~.. ••. 'v'. •••• _ .... , «'"","__ ''''_'' _"'_0 .....~ .••__•• ,_",. ",., .__...--.- .......".._', .. .__~ ....-....._--,.~._.__...

Degradação Hidrólise de Degradação Hidrólise de

de Edman
Análise por Diferença anilinotiazo de Edman

Análise fX)r Diferença anilinotiazo

(etapa. n9) Lys Ris Gly Ala Ile Leu Tyr linona (etap:i n9) Gly Ile Ala linona

I

° 1,0 1,0 1,0 2,1 1,0 1,0 0,8 I ° 1,0 1,0 1,0 \O

'"I
1 0,0 1,0 1,1 1,8 0,8 0,8 0,7 Lys

I
1 0,0 1,0 1,0 Gly

2 0,0 1,0 1,0 ~~ 1,0 1,1 0,8 Ala 2 0,0 0,0 1,0 Ile

3 0,0 1,0 0,2 1,0 1,0 1,1 0,8 Gly

4 ·0,° 1,0 0,1 1,0 .2Jl 1,0 0,8 I1e

5 0,0 1,0 0,1 0,7. 0,1 1,0 0,8 Ala

6 0,0 0,3 0,2 0,3 0,1 1,0 1,0 a

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -º.Lº- 1,0 Leu

a Amostra perdida.

Tabela XVIII - continuação

Análise sequencial dos peptídios T3-CTl e T2-CT2

Peptídio T3-CTl Peptídio Tc-CT2
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Após 4 horas a 37 oC, a mistura de reação foi acidificada com

ácido acético 30% e aplicada à coluna (1,5 x 195 cm) de

Sephadex G-50. Fração T3 (Figura 21) foi purificada por ele

troforese, que resultou em peptídios.identificados corno prov~

nientes de sequências conhecidas 19-23 (peptídio T3-d) e 34

-49 (peptídio T3-c) (ver Figura 26, Tabela XIX). Outra puri

ficação das frações Tl e T2 com Dowex 50-X2 (ver Figuras 22 e

23) separou peptídios Tl-c, Tl-e e T2-d (Tabela XIX).

5.2. Peptídios quimotrípticos de Tl-c

Digestão de Tl-c com quimotripsina produziu dois peE

tídios (ver Figura 24), um dos quais, o peptídio Tlc-CT2, con

tinha a sequência conhecida 51-57 (ver Figura 26). O maior

peptídio Tlc-CTl foi submetido a oito etapas da degradação de

Edman (Tabela XX, Figura 26). O peptídio T2-d foi submeti

do a seis etapas da degradação de Edman (Tabela XX, Figura

26) •

6. Sequência dos peptídios arnino-terminais produzidos

cisão da subunidade-S com CNBr

pela

Os peptídios amino-terminais da subunidade-S,~e ~'

(Tabela XXI e Esquema 5) isolados conforme foi descrito em 3.2

foram digeridos com tripsina. Cromatografia da digestão tríE

tica com Sephadex G-25 produziu três peptídios puros, SCN2-Tl,
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Esquema 5 - Marcha sistemática de isolamento e identificação

dos peptídios resultantes da subunidade-S tratada com CNBr

1
E

J
D

T
C

Subunidade-S,
CNBr

I
G-75

I1
B

I
G-75

r
+ PCN2'

I
PCN2

A

I I
ISCN-T2 j*

. "k

ISCN2 '-T31

* Os peptídios indicados nos retângulos foram· sequenciados .

..
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Figura 21 - Separacão em Sephadex G-50 dos produtos da diges
tão triptica do peptidio PC~2. Allquota de 1,2 ~mol do pep
tidio PCN2 foi dissolvida em 20 rol de solucão 0,2 M de
NH4HC03, pH 8,5, e tratada ccn TPCK-tripsi~a, ceDo foi descri
to em Métodos. Os peptídios obtidos por digestão foram pri=
meiramente liofilizados e de~ois dissolvidos em solucão de
ácido acético a 30% e cromatôcrafados em coluna (l,S·x 195 em)
de Sephadex G-SO previamente équilibrada com solução de áci
do 30% que foi também utilizada como eluente. A velocida
de de fluxo foi de 10 ml por hora e frações de 2 rol foram co
letadas. Alíquotas de 25 ~l fora~ tomadas para contagem e
também para análise com fluorescamina. As frações Tl, T2,T3,
T4 foram reunidas e liofilizadas.
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~ Figura 22 - purificação em Dowex 50-2 de peptIdios de diges
tão trIotica da fracao TI. A tracao TI resultante 6a crcna
tografià em Sephade~ G-jO (ver Fig. 21) foi dissolvida em
1 ml de soluçâo de piridina-acetato 0,2 M, pH 3,1 e cromato
grafada em coluna (0,9 x 50 cm) de Dowex 50-',2 com um gradien
te de piridina-acetato de 0,2 M, pH 3,1 a 2,0 M, pH 5,1, e~
volume total de 1400 ml. A velocidade de fluxo foi de 12 rol
por hora e frações de 2 ml foram coletadas. Alíquotas de
25 ~l foram coletadas para contagens e de 50 ~l para análi
se com fluorescamina. As frações al, a2, bl/ b2, c, d, e fo
ram reunidas e liofilizadas.
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Figura 23 -_purificação em Dowex 50 x 2 de peptídios tripti
cos de fracao T2. Fracao T2 da cromatoqrafia em Sephaàex
G-50 (ver Fig. 21) foi'liofili~aà~ e dissolvid~ em 1 ~l de
solução de piridina-acetato, 0,2 M, pH 3,1, e crornatografa
da em coluna (0,9 x 50 cm) de Dowex 50 x 2 com gradiente de
piridina-acetato de 0,2 M, pH 3,1, a 2,0 M, pH 5,1 em total
de 200 ml. A velocidade de fluxo foi de 12 ml por hora e
frações de 1,6 ml foram coletadas. Aliquotas de 50 ~l fo
ram tomadas para contagens e de 100 }l~ para análise com
fluorescamina. As frações do pico foram reunidas e utiliza
das para a degradação de Edman.
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Figura 24 - Separação em Sephadex G-25 da digestão quimotrín
tica do pept-úfio TI-c. Peptídlo pc~2-TI-c da separaçao proce
dida em Dowex 50 x 2 (Fig. 22) foi liofilizado e dissolvi=
do ~m 0,5 ml de solução 0,2 M de ~H4EC03' pH 8,0. A essa so
luça0 adicionou-se 10 ~l de soluça0 de quimotripsin3 (1,5 mgi
ml) incubando-se o sistema por 3 horas a 37oC. O material foi
então liofilizado, dissolvido em 1,0 ml de solução CH3COOH a
30% e cromatografado em Sephadex G-25 (1,5 x 195 em). A velo
cidade de fluxo foi de 12 ml e fracões de 2 ml foraD coleta=
das. Alíquotas de 200 ~l foram tom~das para análise com fluo
rescamina e a fração CT-l utilizada para degradação de Ed=
mana
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Tabela XIX - Análise de aminoácidos dos peptídios trípticos obtidos PCN2 após c1i

vagem com tripsina

-
Amino-

ácidos
TI-aI T1-a2 T1-c T1-e T1c-CT1 T1c-CT2 T2-d T3-c T3-d

-
Lyz 2,0(2) 1,0 (1) 1,1(1) 1,7(2) 1,2(1) 0,7(1) 1,1(1)

Ris 1,0(1) 1, 0(1) 1,0(1)

Arg 1,0(1) 1,0(1)

CM-Cys +(1) + (1)

Asp 1,0(1) 1,3(1) 2,3(2) 2,1(2) 1,9(2) 2,0(2)

Thr 2,5(3)· 2,7(3) 2,0(2) 1,8(2) 1,8(2) 1,0(1) I
I-'

Ser 1,1(1) 1,2(1) 1,2(1) 1,4(1) 1,0(1) 1,3(1) o
fJJ
I

Glu 2,2(2) 2,5(2) 1,3(1) 1,4 (1) 1,1(1) 1,9(2)

G1y 2,9(3) 3,2(3) 4,7(4) 4,6 (4) 3,0(3) 1,2 (1) 2,1(1)

Ala 1,6(2) 1,8(2) 3,0(3) 3,4 (3) 1,3(1) 1,6(2) 1,8(';l)

VaI 1,0(1) 0,8(1) 1,8(2) 1,9(2) 1,8(2) 1,2(1) 1,0 (1)

Met + (1) + (1)

I1e 2,0(2) 1,9(2) 1, O(1) 0,9(1) 1,2(1)

Leu 2,7(3) 2,6(3) 1,1(1) 1,0(1) 1,2(1) 1,8(2)

Tyr 1,1(1) 0,8 (1) 0,8(1)

Ranoserina 0,8(1)

Recupera- 4 10 23 14 11 15 65 25 9
- *çao (%)

* Baseado em que peptidioPCN2 = 100%
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Sequência: Gly-Ile-Ala-Gly-Ser-Thr-Asn-Val I Sequência: Lys-Leu-Asp-Val-Leu-Asp-Met

Degradação Hidrólise Degradação Hidrólise

de Edrran
Análise por Diferença de anilino de Edman Análise FOr Diferença de anilina- -

(etapa n9) Lys Asx Thr Ser Glx Gly Ala VaI Ile tiazolinoI"'.a (etapa n9) Lys PJet Asp Ser VaI Leu tiazolinona

° 1,2 1,9 1,8 1,0 1,0 3,0 1,3 1,8 1,0 ° 0,7 0,8 2,0 0,6 1,2 1,8
I

3a 1,0 1,6 1,8 0,8 1,0 1,9 ~..L~ 1,6 9,3 1 0,2 0,8 2,0 0,7 1,2 1,7 Lys I-'
o-- ~

I
4 1,1 1,6 1,8 0,7 1,0 1,5 0,4 1,7 0,2 Gly 2 0,2 0,9 2,0 0,6 1,2 1,3 Leu

5 1,0 1,6 1,6 0,3 1,0 1,4 0,4 1,7 0,2 Ser 3 0,2 0,8 1,4 0,6 1,1 1,2 l-..sp

6 0,9 1,6 1,0 0,2 1,0 1,2 0,2 1,6 0,2 Thr 4 0,1 0,6 1,0 0,5 0,5 1,1 Val

7 1,0 ~~ 1,1 0,2 1,0 1,2 0,2 1,6 0,1 Asn 5 0,1 0,6 1,0 0,4 0,4 0,6 Leu

8 0,9 1,2 1,1 0,2 1,0 1,2 0,2 lLl 0,1 VaI 6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Asp

Met
L-

a Nas primeiras três etapas, os aminoácidos foram identificaGos qualitativamente por dansi1-cl~

reto. Essa sequência já havia sido determinada, portanto a análise por diferença foi inicia-

da após a terceira cisão.

peptídio T2-d

Tabela XX - Análise sequencial do peptídio PCN2

Peptídio Tlc-CTl

~
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SCN2-T2 e SCN2'-T3 (Figura 25, Tabela XXI). O peptídio SCN2-Tl

foi considerado idêntico ao peptídio T2-d relativo à composi

çao de aminoácidos (Tabela XIX, Figura 26).

O peptídio SCN2-T2 era um octapeptídio contendo um re-

síduo de lisina, que provavelmente era o carboxi-terminal.Qua-

tro etapas da degradação de Edman, seguidas por hidrólise ácida

suave do peptídio residual produziram a sequência indicada na

Tabela XXII, Figura 26. Esse peptídio, originado da extremida

de amino-terminal da subunidade-S, continha os resíduos

do peptídio sobreposto PCN2 de brometo de cianogênio.

64-71

O peptídio SCN2'-T3 era um pentapeptídio que provavel-

mente continha a sequência carboxi-terminal do peptídio SCN2-T2.

Três etapas da degradação de Edman produziram glicina, ácido a~

pártico e uma pequena quantidade de ácido glutâmico (Tabela XXII,

Figura 26). Degradação de Edman posterior não foi bem sucedida,

mas os peptídios residuais tinham a composição ~lu, Val,Lys. t

provável que a conversão da extremidade de glutamina para ~-oxo

prolina seja responsável pela interrupção da degradação de Ed

man nessa etapa. Os resultados(Figura 26) sugeriram que a sub-

unidade-S era mistura dos dois polipeptídios, um dos quais con

tinha um tripeptídio adicional na extremidade N-terminal. Esse

fato foi confirmado pelos resultados de uma etapa da degrada

ção de Edman da própria subunidade-S, seguido da hidrólise de

anilinotiazolinonas resultantes; subsequente análise de amino-

J

ácidos resultou na relação ácido aspártico-glicina de 1/1,5.
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Figura 25 - Separação em Sephadex G-25 da digest~o trlptica
de SCN2 e SCN2'. A fraçc,o B (Fig. 11) contendo o peptídio
N-terminal da subunidade-S foi repurificad~por cromatogra
fia na mesma coluna. A fracâo B purificada (aproximadamente
290 nmoles) foi dissolvida em Ô,2 ml de soluç~o 0,2 Iv1 de
NH4HC03, tratada com tripsina p:::r 4 horas a 37 0 C, liofiliz~

da, dissolvida em 1 ml de soluça0 a 30% de CH3COOH e croma
tografada como na ~ig. 8. Allquotas de 0,3 ml foram toma
das para análise com fluorescamina. As frações Tl, T2 e
T3 foram reunidas! liofilizadas e utilizadas para a degrada
ção de Edman. -

j
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Figura 26
da região
~

"7

- Sequência primária dos primeiros 78 aminoácidos
N-termina1 da subunidade de Fru-P2ase.
= Degradação de Edmani

= Hidró1ise ácida suavei

J

~ = Carboxipeptidase A ou B.
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Tabela XXI - An51ise de aminoácidos dos peptidios SCN2, SCN2-Tl,

SCN2-T2 e SCN2'-T3

Aminoáci- SCN2/ SCN2-Tl SCN2-T2 SCN2'-T3

dos a SCN2,b

Lys 2,0(2) 0,8 (1) 1,4(1) 1,0 (1)

Asp 3,8(3,4) 2,0 (2) 2,0(2) 0,8(1)

Thr 0,7(0,4) 1,0(1)

Glu 1,5(1,0) 1,0(1) 1,0 (1)

Gly 1,1 (1,0) 1,0(1) 1,2(1)

Vai 2,9 (2,4) 1,2(1) 1,8(2) 0,8 (1)

Leu 2,4(2,0) 1,7(2)

Hanoserina 0,7(1,0) 0,6(1)

Recupera-
- c 72 74 19 29çao (%)

a - -. - - -. .Os numeros entre parentesls sao arreaonaacos para os vaLores
integrais mais próximos.

b Os números entre parêntesis referem-se aos valores calculados,
considerando que a mistura ccntém 40% de SC~2 e 60% de SCN2'.

c O peptidio PCN2 representa 100%.

j



.----.,

~ ._ - • ..... -0·0

a Identificado por hidrólise ácida suave (HCl 0,03 N) do peptídio residual após 4 etapas da
degradação de Edman.

b Recuperação muito baixa de Glu foi obtida nessa etapa, possivelmente em virtude da conversa0
do resíduo terminal de glutamina para 2-oxoprolina. Degradação de Edman posterior não obte
ve bons resultados.

I
I-'
I-'
o
I

Gly

Asp

l b
G u

linona

Hiqrólise de

anilinotiazo

(etapa n9) Lys P,sp Glu Gly Val

O 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1

1 1,0 0,9 1,0 0,3 0,8
--,-.-

2 1,0 0,3 1,0 0,0 0,7--
3

Seguência: Gly-AsX-Glu

Degradação

de Eàman

Peptídio T3

I
·1

•..·.. _··........ -·· ..··--_····_···,,···1···.. ·_.... · ...... -....-.----......---..~---'-- .._--_._..._-----.---..

Hidrólise de

anilinotiazo

linona

···-_·__·__.. •·__.... •·..__..·-·.. ···- ..·-·_-··· ..--- .. ·1 ....·--....~ .......-.".--- .......... ---...-------...---.--.•----.•.••----------

Análise por Diferenças

Lys Asp Thr Glu Gly Val

o 1,4 2,0 1,0 1,1 1,1 1,8

1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,5 Asp

2 1,2 1,3 0,7 1,0 0,9 1,3 VaI

3 1,0 1,3 0,3 1,0 0,8 1,2 Thr
---~

4 1,1 1,1 0,0 1,0 0,5 1,0 Gly

5 aMp

Sequência: Asn-Val-Thr-Gly-Asx
______'~ •• ~ ~ ••••• " ",--' •• _ ,.' ~~_N ._ •••~ •• _ .._~_., ._~__ • __ •

Tabela XXII - Análise sequencial do peptídio SCN2

Peptídio T2

Degradação

de Edrnan

(etapa. n9)
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J. Heterogeneidade do peptídio-S

Quando a digestão com subtilisina foi levada a efeito

sob as condições descri.tas na Figura 1, isto é, com uma rela -

çao de subtilisina para Fru-P 2ase de l/500, o peptidio-S iso

lado continha uma única sequência carboxi-terminal como foi

revelado pela digestão com carboxipeptidase A (ver Tabela VIlA) .

Quando se empregou a relação de subtilisina para Fru-P 2ase da

ordem de l/50, verificou-se a presença de aproximadamente 15%

de um peptidio com a sequência His-Leu-Tyr (ver Tabela VIIB) .

Estes resultados sugerem que subtilisina também cinde na liga-

ção peptidica 57-58 (Tyr-Gly), porém menos eficientemente.

8. Estimativa da estrutura secundária

Muitas tentativas de determinação da estruturasecun-

dária de proteinas a partir da sequência dos aminoácidos que

a compõem têm sido relatadas por I.ewis e Sheraga (98), Wu e

Kabat (99) e Nagano (100). Mais recentemente, Chou e Fassman

(101, 102) apresentaram um modelo para representar a estrutura

secundária de proteinas globulares (a-hélice, "folha B" e na

volta B) que aparentemente é mais expressivo do que os modelos

previamente propostos. Além disso, o modelo apresentado
~

e

simples no sentido de que os cálculos podem ser efetuados sem

o uso de computadores. Assim, foram indicados os parâmetros

conformacionais das a-hélices (P a) para os 20 aminoácidos, ba

seando-se na frequência do aparecimento de cada residuo de



-112-

de aminoácido nas diversas conformações de 15 proteínas cuja

estrutura era conhecida por cristalografia por raios-X.

Os autores (102) propuseram um mecanismo para o eno

velamento de proteínas em região com parâmetros de valores e

levados para (P a) ou (p S) tanto na região a ou S, propagan

do-se em ambas as direções, até que as sequências de aminoác~

dos/que atuam no sentido de cindir com intensidade as estrutu

ras helicoidais e as folhas S, interrompem o crescimento

nas extremidades.

Usando-se os parâmetros P a e P S, foram formuladas

regras empíricas de estimativa dos pontos de início e térmi

no das regiões de a-hélice e na folha S de proteínas.

Além disso/Chou e Fassman (102) estabeleceram a fre

quência das primeira, segunda, terceira e quarta posições das

voltas B de 12 proteínas, baseadas na probabilidade de ocor

rência de um dado tetrapeptídio. As estimativas das sequên 

cias encontradas neste trabalho estão apresentadas nas Figu

ras 27 e Tabela XXIII.

~
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~

Tabela XXIII- Estimativa da conformação dos

aminoácidos na região terminal de Fru-P 2ase

Valores estimados* < P a>

1-6c 1,11

7-11c 0,914

12-188 1,013

19-28c 1,16

29-34a 1,23

35-36c 0,76

37-418 1,104

43-51a 1,106

53-56a 1,25

57-68c 0,827

69-78 1,18

rX. = 0(, -hélice
C = região irregular
~ = folha j3

* Os números referem-se a sequência.

78 resíduos de

de fígado de c:x::>elho

< P 8 >
--

0,89

1,042

1,380

0,88

1,13 • '!. ,1-.

0,69

1,27

1,08

1,13

1,04

1,07
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Figura 27 - Análise estimativa das regiões helicoidais e "folha" {3 nos primeiros 78 resíduos de ami
noácidos da Fru-P2ase de fígado. A indicação na primeira linha sob cada resíduo de aminoácido refe
re-se ao potencial helicoidal (a) e da segunda linha ao potencial ({3) como definido por Chou e
Fassman (102). Ós resíduos formadores de hélices estão incluídos emparêntesis, enquanto que os f~r
madores de folha estão grifados. )\lguns resíduos são potenciais formadores de hélices e tfu~ém

de folha e nesse caso estão entre parêntesis e também grifados. As regiões helicoidais e as que
estão em forma de folhas estão incluídas em colchetes.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Gly Arg Lys (Ala) , Gly Gly 'Ihr Gly (Glu) (~1et) 'Ihr (Gln) (Leu) (Leu) 1\sn ser (leu) C"iS 'It'.r (Ala)
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i i b I i i h i B H H h h h b b [I1 h h T

..l.
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IV. DISCUSSÃO

O estudo da estrutura da região amino-terninal da

Fru-P
2
ase é de primordial interesse porque esta região da ca

deia peptídica é sujeita à modificação proteolítica tanto"in

vitro" como "in vivo". A Fru-P 2ase tinha sido consideradac.9.

mo enzima com atividade máxima em pH alcalino e com ativida

de reduzida ou nula em condições de pH ácido ou neutro. Es

ses fatos têm sido relatados desde o isolamento da enzima

de fígado e rim de coelho por Gomori (1). Entretan-

to, há indicação de que a forma alcalina da enzima é lli~a for

ma modificada resultante da acão de enzimas proteolíticas en,

dógenas (17).

Os estudos efetuados no presente trabalho, emprega~

do subtilisina, podem conduzir ao esclarecimento desse pro 

blema, tendo em conta que a ação proteolítica da enzima e

limitada sob situação controlada.

Nas condições empregadas nos experimentos apresent~

dos, a subtilisina mostrou-se capaz de aumentar 6 vezes a

atividade da Fru-P 2ase em pH 9,2, assim como de reduzir a

inibição alostérica em pH neutro causada pelo ~W. Esta mu

dança considerável das propriedades foi correlacionada com

o aparecimento de uma subunidade menor (unidade leve, ou

j

unidade 29.000). A conversão se completa após 180 minutos
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de ação, conforme se evidencia por eletroforese em poliacril~

l-
mida na presença de dodecil sulfato de sódio. Em eletrofore-

se do tipo "disc" evidencia-se o peptIdio-S, de peso molecu-

lai 6.300, que se forma por aç~o da subtilisina resultan-

do em consequência a mudança da subunidade de peso molecular

36.000 para 29.000. Assim, poder-se-ia esperar que o peso m~

lecular da enzima modificada fosse reduzido de 144.000 para

valor em torno de 120.000. Entretanto, as experiências em

gradiente de sacarose mostram que a enzima digerida apresen-

tou o mesmo peso molecular da forma nativa. Evidentemente ,os

fragmentos peptídicos formados pela ação da subtilisina perma

neceram associados na estrutura tetramérica da enzima, que

assim se conserva.

Para demonstrar este fato, a Figura 4 mos~ra a au-

sência dos peptídios-S por filtração em gel de Sephadex G-75

em pH neutro. Entretanto, na 2n2~ise ~o perfil d~ e'D.zi !'f!~.

alcalina refiltrada em ácido fórmico 9% (Figura 5), o peptí-

~

dio-S apareceu na posição esperada. Destes resultados, é vá-

lida a conclusão de que a mudança das propriedades catalíti-

cas e alostéricas da enzima se deve a uma cisão da cadeia pep
ao.

tidica sem que o peptídio-S se dissociasse da molécula, o

que, de fato, mostrou-se não ser condição necessária para cau

sar as modificações nas propriedades de Fru-P 2ase acima men-

cionadas. (l17).
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Resultados similares foram relatados por Richards

(103) com ribonuclease e por Anfinsen e seus

res (104) empregando nuclease de estafilococo.

colaborado -

Foi observado que após digestão proteolítica apare

ceram fragmentos peptídicos que se mantinham unidos às molé

culas das respectivas enzimas por meio de ligações não cova

lentes sem que esse fato causasse alteração da atividade ca

talítica daquelas enzimas.

As experiências aqui relatadas empregando subtilisi

na apresentam dois aspectos interessantes e inusitados. Um

deles é o fato de que a Fru-P2ase é uma proteína tetraméri

ca em que as subunidades constituintes são maiores que as

encontradas em ribonuclease ou nuclease de estafilococo. O

segundo fato de relevância é que a atividade catalítica med~

da a pH 9,2 foi consideravelmente aumentada e ainda a sensi

bilidade a AJiW assim como a inibição alostérica foram prati

camente abolidas. As alterações observadas pa~ecem ser devi

das à presença de conformação relaxada ou aberta resultan

te da cisão de regiões específicas da cadeia polipeptídica.

A estrutllra primária do peptídio-S assim corno os lo

cais de cisão pela ação da subtilisina foram avaliados na

i. presente tese, numa tentativa de estabelecer a função do

peptídio-S na regulação alostérica. Intentou-se, também,

estabelecer informação quanto o significado da conformação

J

\..

li, ,1
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dos sitios de clivagem atingidos por ação da subtilisina (118,119).

A análise sequencial do peptidio-S por cisão dos re-

síduos de metionina com brometo de cianogênio resultou em di-

versos fragmentos peptídicos que podem ser atribuídos à cliv~

gem incompleta em duas ligações metionil-treonina (13-14; 30

-31). Ha citações (105, 106) de que ligações metionil-treoni

na e metionil-serina não são facilmente clivadas pelo procedi

mento mencionado. No presente trabalho, observou-se

gem em nível bastante baixo (peptídio SCN2B), mas de

geral o peptídio foi isolado intacto (peptídio SCN2).

cliva-

forma
\ ~ ,I

Da mesma forma, resultados inesperados foram observa

dos pelo emprego de tripsina, que levou à formação de

maior de peptídios em relação ao esperado, baseado no

~

numero

conteú

do de arginina e lisina. A hidrólise foi incompleta nas lig~

çoes lisil após os resíduos 3,23 e 50; nas ligações arginil

após resíduos 22 e 49. A resistência da ligação Asp-Lys-Ala à

tripsina é atribuída à presença de carga negativa na cadeia

~

lateral do resíduo de ácido aspártico. Entretanto, pelo blo-

queio de amino-grupos com cianato ou metil acetimida, foi

possível obter quatro peptídios por hidrólise total das liga-

ções arginil. Por outro lado, a presença de resíduos de his-

tidina, cisteína, prolina e tirosina constituiram-se em marca

dores convenientes para localizar a sequência dos peptidios a

pós a cisão do peptidio-S. A Fru-P 2ase.de fígado de coelho é
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uma proteína dentre as que compõem a série, cada vez maior, de

proteínas conhecidas por conter resíduo amino terminal acetila

do. As observações de Jornvall (107) efetuadas em 40 cadeias

polipeptídicas com grupo amínico acetilado revelam, entre ou-

tras propriedades, que a acetilação em serina ou alanina ocor

re em cerca de três quartos dos casos estudados. Na Fru-P2ase

o resíduo amino-terminal acetilado foi determinado como sendo

alanina. A importância que foi atribuída ao amino-grupo termi

nal acetilado na iniciação da síntese de proteínas (108) pare

ce não justificar (109, 110) assim como ,não há indicação da

funci6nalidade do resíduo acetilado na síntese proteica ou no

dobramento da cadeia peptídica.

As proteínas de uma maneira geral são mais sensíveis

a enzimas proteolíticas em certas regiões expostas. Algumas pr2

"."

teases extracelulares (aminopeptidases) são específicas

certos resíduos N-terminais.

para

o efeito protetor da acetilação poderia ser compatí -

vel com a ocorrência em proteínas acetiladas de algum resíduo

terminal em regiões expostas.

A histidina encontrada na posião 55 provavelmente de-

sempenha papel importante na modificação nas proprieda -

j
r

I
f

I
I
~

des . da enzima em relação ao seu pHótimo •. Na realidade, o re-

síduo de histidina 55 se encontra próximo qb ponto de cliva-

gero de enzima, apenas separado deste por cinco resíduos
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(Leu-Lys-Gly-Ileu-Ala) de aminoácidos que a ela se seguem.

Da mesma forma, o resíduo de tirosina da posição 57

e histidina da posição 55 poderiam contribuir para a

çao do ~1P. ~ interessante notar que a mudança na

liga-

conforma

çao não ~ seguida por digestão posterior de peptIdio-S. Isto

sugere a existência de urna interação forte entre o peptí

dio-S e outras partes da mol~cula, necessárias para manter a

estrutura tridimensional do peptídio.

Em condicões experinentais controladas, isto é, rela. -
çao protease/enzima baixa, a subtilisina cata1isa a cisão das

ligações peptídicas 60-61 (A1a-Gly) e 63-64 (Thr-Asn) podendo

ocorrer, ainda, clivagem adicional na ligação peptídica 66-67

(Thr-Gly). Este procedimento resultou num peptídio-S conten

do os 60 primeiros resíduos de aminoácidos. Quando se empre-

gou relação subtilisina/Fru-P2ase maior, houve cisão da liga

çao peptidica entre 57-58 (Tyr-Gly), embora esta ligaçâo seja

aparentemente mais resistente. Os resultados encontrados es-

tão em concordância com aqueles relatados para ribonuclease

(l03) tratada em condições tais que hidrolisam resíduos en

tre 20-21 (Ala-Ser) assim como os dados obtidos com ovalbumi-

na em que a ligação Ala-Ser ~ cindida.

Riordan e Livingston (111) relataram que a proteóli~

\ ,I

---.J

se limitada da carboxipeptldase A por subti1isina com
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rompimento de duas ligações peptídicas resultava num aumento

de atividade proteolítica. Os sitios de clivagem foram iden-

~ tificados como sendo as ligações peptidicas 154-155 (Ala-Gly)

e 157-158 (Ser-Ser) (112). ~ interessante observar que tan

to na carboxipeptidase como na Fru-P 2ase as ligações susceptí

veis à subtilisina distam de 3 resíduos. Embora Lee e Riordam

(112) tenham verificado que o peptidio Gly-Ala-Ser perman~

ce ligado à proteína digerida, nossos resultados não demons -

traram a formação de uma ligação semelhante com relação ao
"l.

peptídio Gly-Ser-Thr (entre 62-63),- formado durante a diges

tão de Fru-P 2ase com subtilisina, e além do fato de que nao

foi possível isolar tal peptídio.

A subtilisina mostra preferência para ligação tiro

sil ou leucil (113) quando se empregam substratos sintéticos.

Entretanto, com proteínas nativas parece haver preferência p~

ra estruturas não organizadas~ sendo mai.s susceptiveis as ~e

giões contendo serina, treonina, glicina e alanina.

Desde que as evidências experimentais têm mostrado

que a conformação da proteína é determinada predominantemente

por sua sequência de aminoácidos (114), o mecanismo pelo qual

a proteína se dobra na sua configuração característica dotada

de atividade biológica tem sido a meta desde há algum tempo.

Alguns aspectos estruturais são importantes na confi

guraçao de proteínas particularmente a a-hélice e a fita B.
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Enquanto que tais formações possam ocorrer em muitas sequen 

cias de aminoácidos, alguns resíduos ou sequências podem faci

litar ou inibir a sua formação.

No presente trabalho, a previsão da estrutura secun

dária baseando-se na estrutura primária foi condizida utili -

. zando o processo descri to por Chow e Fossman (101,102) (Figura 27 e

Tabela xxrtI)pennitindo localizar as regiões a e 8.

Pode se observar que as regiões a são compreendidas
'Ih

entre 29-34, 43-51 e 53-56 e a folha 8 entre 12-18 e 37-41.

Um aspecto que merece ser considerado, no que diz

respeito à conformação d~s subunidades de Fru-P 2ase é o sign~

ficado da região compreendida pelos resíduos de aminoáci -

dos de 57 a 68.

A conformação dessa região não satisfaz nem à da

8-folha e nem tampouco a da a-hélice. Huito provavelmente es

sa região é dobrada, mas de modo irregular, podendo talvez

assumir a forma de uma alça. ~ justamente esta a porção da

molécula susceptível à ação da subtilisina o que, de fato,seE

ve também como um modo indireto de ajuizar de sua forma, já

que a subtilisina age sobre regiões da moléculas de proteí

na nativa que apresentam irregularidades de conformação. Is

so permite, então,admitir que a Fru-P 2ase foi programada para

agir sob um tipo de controle vinculado à clivagem de liga

ção peptídica do tipo que pode ser demonstrado oom a subtilisina .

.J._
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Essa observação pode conduzir, então, à conclusão de ~ue a

Fru-P 2ase é unla enzima programada para sofrer cisão proteolí

tica nessa região.

Um possível parâmetro para estudar o mecanismo de

regulação de Fru-P2ase e, ainda, da importância que deve re

presentar a região amino-terminal (de 1 a 78) sequenciada, se

encontra (115) em estudos da estrutura da região que funcio

na na ligação de nicotinamida adenina-dinucleotídio tem sido

verificad~ern várias enzimas.

Uma região estrutural comum, i.é. um domínio, cuja

função é ligar NAD ã proteína enzimática, foi localizada na

desidrogenase do fosfato, na desidrogenase alcoólica, na gli

ceraldeído-3-fosfato desidrogenase, na desidrogenase do mala

to e ta~bémna flavodoxina, no processo de ligação do Fl1N.

Foi demonstrado que a região do domínio do nucleoti

dio é constituída por 6 S-folhas paralelas (SA, SB, SC, 3D,

SE, SF) ligadas por hélices ou alças. Hélices aG li-

gam folhas SA com SB e hélices aC ligam folhas SB com

..........t

SC. A sequência SA, aB, SB, aC e SC formam o primeiro

fragmento do domínio estrutural para a ligação da adenina do

nucleotídio.

Analisando a precisão da estrutura secundária dos

primeiros 78 resíduos de aminoácidos sequenciados na região

N-terminal das subunidades de Fru-P 2ase que é mostrado nas
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Figuras 27 e 28, com seus respectivos cálculos {Tabela ~I~

é possível estabelecer analogia entre conformação dessa re

gião de Fru-P 2ase com o que se demonstra existir na molécu

la de diferentes desidrogenases e, também, de flavodoxinas.

Fru-P 2ase e essas enzimas apresentam em comum o fato de se

ligarem a nucleotídios. No caso da Fru-P2ase, o nucleotídio

em questão é o M~, na realidade seu modulador alostérico.

No caso da região amino terminal de Fru-P 2ase (Fig~

ra 28) pode-se prever a existência de duas S-folhas lig~

das entre si por duas a-hélices, de modo que, para compl~

tar o quadro geral de um possível domínio para ligações da

adenina do A}W, resta ainda sequenciar a região que se se

gue ao resíduo 78 que, muito provavelmente, deve ser uma

S-folha já que a análise procedida com os resíduos 69-78 já

·It'.

indicam tratar-se de a-hélice ou S-folha e nao uma

irregular.

região

..............

Assim, a clivagem procedida por subtilisina na re

gião de 57 a 68 deve ocasionar mudança de conformação a pon

to de diminuir a capacidade de ligação do AHP com a enzima.

Aliás, em experimentos de Horecker e seus colabora

dores (116) foi verificado que protease ligada à membrana de

lisossoma de tecido hepático cinde a molécula de Fru-P 2ase

alterando a sua estrutura e as suas propriedades catalíti

ocas bem corno sua afinidade para A}1P, .de modo similar ao que

ocorre em consequência da ação da subtilisina .
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",h

Figura 28 - R epr es entação esqu emática das regiões de'" -hélic e,
P -folhas e região irregular previstas para os primeiros 78 ami-
noácidos da região amino -terminal da Fru-P2as e. ..
Deve-se notar que no presente esquema, cada alça de helicen representa um único resí'duo de hélice e não uma volta
composta de 3,6 resí'duos. A região pontilhada representa possí'
vel f3 -folha que se segue à região irregular onde s e exerce a ação
catalitica da subtilisina.

= região irregular.
= f3 -folha
= o< -hélice

...lI
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~ necessário salientar que a clivagem de Fru-P 2ase

com protease de lisossoma, sobcondiç~o gliconeog~nica, po

de representar ~~ papel saliente nos processos de regula-'

çao a que esse mecanismo está submetido. Entretanto, até

o presente momento não se obteve ainda preparações de

Fru-P2ase obtidas de animais submetidos a condiç~o de glico

gênese, que n~o mostra inibiç~o em presença de AMP.

.~\'

I
~
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v. CONCLUSÕES

5.1. A Fru-P 2ase é uma enzima alostérica, sujeita a modulação

pelo A}W.

5.2. A inibição pelo NIP pode ser liberada pelo

da enzima pela subtilisina.

5.3. A mudança das propriedades alostéricas em relação à AMP

é resultante da clivagem da enzima entre os resíduos

e

~

57-58 (Tyr-Gly) 60-61 (Ala-Gly), 63-64 (Thr-Asn)

66-67 (Thr-Gly).

5.4. A porção da molécula susceptível ã ação da subtilisina é

uma região irregular conforme a estrutura secundária pr~

vista.

5.5. Os primeiros 78 aminoácidos da porção aminoterminal da

Fru-P 2ase serviram para estimativa da estrutura secundá

ria da região amino-terminal.

5.6. A estrutura secundária prevista mostra semelhança estru

tural com uma região definida de certas proteínas capa

zes de se ligar à nucleotídios.

5.7. Dados experimentais demonstraram que as proteínas da mem

brana como lisossomas hepáticos cinde a molécula de

Fru-P 2ase na mesma região de clivagem resultante da açao

da subtilisina.

. ."ll',
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5.8. A modificação da sensibilidade da Fru-P 2ase a ação do

A}lP sugere a importância da Fru-P2ase na regulação da

gliconeogênese.

5.9. A análise sequencial efetuada abrangeu 25% dos aminoáci

dos totais da cadeia polipeptídica.

\ .~l'.

I
I
~
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VI - RESUMO

A Fru-P 2ase, enzima alostérica de significativa impoE

tância na gliconeogênese, foi estudada sob os aspectos funcio-

nal e estrutural. A digestão da Fru-P2ase com subtilisina le

vou a modificações nas propriedades catalíticas e alostéri-

cas da enzima, sendo esta fato relacionado diretamente com cli

vagem da molécula da enzima em sítios específicos. Os primei-

ros 78 aminoácidos da porção aminoterminal da Fru-P 2ase con

tendo os sítios de clivagem foram sequenciados. O peptídio-S

resultante da ação proteolítica continua associada com a pr~

teína, permanecendo inalterados a estrutura tetramérica e o

peso molecular originais. No entanto, a ação da subtilisi

na levou a modificações nas propriedades catalíticas e alosté-

ricas da enzima.

A estrutura secundária, prevista a partir da análi-

se sequencial, permite supor a existência de semelhança entre

a estrutura secundária da região NH2-terminal da Fra-P2ase com

a estrutura de enzimas capazes de estabelecer ligações _com

rI

I
nucleotídios.

l

.J ~
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SUMMARY

Digestion of rabbit liver fructose-l,6-bisphosphatase

with subtilisina results in changes in catalytic and allosteric

properties of the enzyme. Sequence analysis of the 78 first

amino-acid residues of the NH2-terminal portion containing

the subtilisin cleavage sites shows that four peptide bonds

in a limited region of the native molecule are susceptible

to subtilisin. The S-peptide remains associated with the

protein, and the tetrameric structure as well as the

original molecular weight are preserved. Thus, the nicking

of the peptide chain by subtilisin causes a conformation change

that alters the catalytic and aTlosteric properties of the

enzyme.

1\',1
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