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1. INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Praticamente qualquer tipo de matéria

orgânica presente na natureza pode servir de alimento para

os insetos (WIGGLESWORTH, 1972). Isto, aliado ao fato dos

insetos constituirem o grupo taxonômico que apresenta o

maior número de espécies, tornam-nos um importante competi

dor do homem na busca de alimento. Isto é particularmente

visível nos estragos causados pelos insetos nas planta

ções. As pragas de insetos tem sido tradicionalmente com

batidas pelo uso de pesticidas de várias naturezas (REAY,

1969). Entretanto, devido aos problemas ecológicos caus~

dos pelo uso em larga escala desses pesticidas, outros

processos de controle de pragas tem sido pesquisados, tais

como o controle biológico (REAY, 1969) e o uso de hormôn~

os que afetam seletivamente o desenvolvimento de determi

nadas espécies de insetos (SLAMA, 1971).

Um meio inesperado e potencial de dimi

nuir os estragos causados pelas pragas baseia-se na desco

berta de que numerosas plantas possuem proteínas capazes

de inibir enzimas hidrolíticas e que são encaradas como

proteção natural ao ataque predador de insetos (MARSHALL,

1975). Em princípio, seria possível selecionar varieda

des de plantas econômicamente interessantes que produzis

sem esses inibidores, as quais tornar-se-iam assim mais

resistentes ao ataque por insetos. Essa possibilidade tem

despertado o interesse, por um lado na procura de um núme

ro crescente de inibidores de enzimas hidrolíticas a part~

de fontes vegetais (MARSHALL, 1975) e por outro lado na

busca de um maior conhecimento das enzimas digestivas de

insetos, afim de se compreender melhor a interação inibi

dor-enzima (BUONOCORE et al., 1976a,b).
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o estudo da digestão e das enzimas di

gestivas dos insetos tem, pelo que foi acentuado acima, im

plicação de ordem prática além de seu interesse dentro da

fisiologia comparada e da enzimologia. Apresentaremos a

seguir uma revisão suscinta do estado atual dos conhecimen

tos na área da fisiologia da digestão em insetos e das enzi

mas hidrolíticas encontradas no seu tubo digestivo.

1.2 ASPECTOS ANATOMICOS DO TUBO DIGESTIVO

O canal alimentar é um tubo de compri

mento e grau de diferenciação variável conforme o grupo ta

xonômico e a fase de desenvolvimento do inseto. O tipo mais

simples é aquele encontrado nas larvas deLepidoptera, Hy

menoptera e Diptera-Nematocera (IMMS, 1957). Nestas larvas

o canal alimentar consiste basicamente em um tubo cujo diâ

metro varia pouco ao longo de sua extensão e tem como ane

xos dois cecos e os tubos de Malpighi. O canal alimentar é

dividido em 3 regiões: a anterior, média e posterior. A re

gião anterior (intestino anterior) apresenta células cober

tas com uma cutícula e termina na válvula cardíaca onde se

inicia a região média (intestino médio) formada por célu

las sem cutícula, que por sua vez termina junto à abertura

dos tubos de Malpighi. Após este ponto inicia-se a região

posterior (intestino posterior) que se abre em um anus e

apresenta células cobertas com uma cutícula.

*A larva de Rhynchosciara americana apr~

senta o mesmo padrão descrito acima para os tubos digest~

vos de larvas de Nematocera (cf. MARQUES, 1976). O intesti

no médio de ~. amer~~~ e formado pelo ventrículo, que se

inicia após a válvula cardíaca e termina na abertura dos

tubos de Malpighi, e por dois longos cecos que se abrem jug

to à válvula cardí.aca. O 0010 alimenta.r é separado do ep~

*Rhynchosciara a~ericana WIEDEMANN, 1821 (Diptera Nematoce-
ra Sciaridae), foi redescrita por NONATO & PAVAN (19~1)co

mo angelae e essa denominaçao foi usada em numerosas publ~

caçoes até ser demonstrada sua sinonímia com americana por
BREUER (1969).
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lio ventricular por uma membrana tubular, a membrana peri

trófica. Esta membrana é sintetisada em R.americana na

junção entre o intestino anterior e o ventrlculo resultan

do em um tubo membranoso contínuo que nao penetra nos ce

cos e envolve o bolo alimentar ao longo de todo o ventrícu

lo até o intestino posterior onde se desintegra (MARQUES,

1976). O diâmetro da membrana peritrófica é maior do que

o do lúmen do ventrículo, formando portanto numerosas do

bras que deixam pequenos espaços entre o epitélio do ven

trículo e a membrana peritrófica (MARQUES, 1976). As mem

branas peritróficas são geralmente formadas por três lâmi

nas de urna malha de quitina embebida em uma matriz de pro

teína e carboidrato (WIGGLESWORTH, 1972). O ventrículo de

R. americana é dividido em 6 zonas de acordo com o seu as

pecto histológico. Nessas 6 regioes, com exceção da região

cardíaca do ventrículo (porçao mais anterior do ventrículo

e de curta extensão) existem células com bordo estriado,que

também ocorrem nos cecos (MARQUES, 1976).

1.3 ENZIMAS DIGESTIVAS

1.3.1 Proteases

Proteases sao enzimas que hidrolizam l!

gaçoes peptídicas. Elas podem ser divididas em três gran

des grupos: as proteinases, que clivam ligações peptídicas

internas em proteínas, as peptidases, que atacam sequencial

mente as ligações de oligopeptídeos a partir do resíduo N

terminal (aminopeptidases, EC 3.4.11.-) ou C-terminal (ca~

boxipeptidases, EC 3.4.12.-) e as dipeptidases (EC3.4.13.-)

que hidrolizam dipeptídeos. As proteinases são classifica

das na base de seu mecanismo catalítico em: serina-protein~

ses (EC 3.4.21.-), sulfidri1-proteinases (EC 3.4.22.-),pro

teinases ácidas (EC 3.4.23.-) e metaloproteinases (EC 3.4.

24.-). As proteinases extrace1u1ares principais em ani

mais são do tipo serina-proteinase e são identificadas pela

sua especificidade. Entre as serina-proteinases destacam

se a quimotripsina (EC 3.4.21.1) e a tripsina (EC 3.4.21.4).
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A maioria das proteinases digestivas des

critas em insetos sao ativas em pHs alcalinos ou neutros e

apresentam uma e.specificidade similar àquela da tripsina ou

quimotripsina de mamíferos (revisão em GIEBEL et aI., 1971i

KNECHT et aI., 1974i MILLER et aI., 1974; WARD,1975a) .Entre

tanto, somente a tripsina presente no tubo digestiv0 de Man

duca sexta foi purificada até a homogeneidade e teve a

sua composição de aminoácidos determinada (MILLER et aI.,

1974). Embora nenhuma quimotripsina de insetos tenha sido

purificada até a homogeneidade, existem estudos de sua espe

cificidade sobre substratos sintéticos e peptídeos realiza

dos com amostras semi-purificadas (GIEBEL et al.,1971iKNECHT

et aI., 1974). Recentemente tem aparecido relatos da ocor

rência de proteinases de serina com especificidade diferen

tes daquelas de tripsina e quimotripsina(GIEBEL et al.,1971;

KNECHT et aI., 1974), assim como, da existência de outros ti

pos de proteinases (GIEBEL et aI., 1971; WARD, 1975a,d,e) em

tubos digestivos de insetos. Dessas proteinases, as únicas

purificadas em extensao considerável e com estudos amplos de

sua especificidade são as metaloproteinases de Tineola bis

selliella (WA~D 1975d,e). Estudos abrangentes das proteina

ses dos tubos digestivos de insetos são desejáveis uma vez

que, baseando-se no nUmero limitado de investigações reali

zadas até o presente, os invertebrados em geral não possuem

enzimas do tipo pepsina (BARNARD, 1973) e, portanto, seria de

se esperar que as suas proteinases tivessem especificidades

adequadas para compensar aquela falta.

As aminopeptidases de insetos tem sido

pouco estudadas (revisão em DADD, 1970; HOUSE, 1974). O es

tudo mais completo existente foi realizado em tubo digesti

vo de .Tineola bisselliella onde foram detectadas 16 aminopeE

tidases das quais 9 foram caracterizadas (WARD, 1975a,b,c).

Estas aminopeptidases são capazes de hidrolizar di, tri e ~

ligopeptídeos sequencialmente a partir da extremidade N-ter

minaI, possuem pequena especificidade e foram consideradas

em dois grupos de acordo com a sua migração eletrofo

rética. A principal diferença entre os dois grupos

é o peso molecular (240000 para as arninopeptidases

de migra.çã:o menor e 94000 para as de migração maior) e
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a capacidade de hidrolizar ligações envolvendo prolina, ca

racterística das aminopeptidases de migração maior (WARD,

1975b e c). As aminopeptidases de insetos devem estar en

volvidas na d,igestão terminal, urna vez que tem atividade

desprezível sobre substratos proteicos grandes (WARD,1975ai

GOODING & ROLSETH, 1976). A distribuição das aminopeptid~

ses entre células e lúmen do intestino médio não foi estuda

da de maneira ampla e os escassos resultados existentes su

gerem que elas podem ocorrer no lúmen em Locusta migratoria

(FREEMAN, 1967) enquanto que em Glossinél: morsitans{GOODING

& ROLSETH, 1976) eles ocorreriam apenas nas células. Em

ambos os casos foi utilizado corno substrato das aminopepti

dases apenas a leucina p-nitroanilida.

carboxipeptidases em insetos. Em!. bisselliella foram de

tectadas e separadas duas carboxipeptidases que sao prova

velmente enzimas sulfidrilicas, embora suas especificida

des não sejam conhecidas (WARD, 1975a). Em glossina ~or

s~tans, utilizando-se hipuril-L-fenilalanina e hipuril-L

arginina corno substratos foram identificadas e posterior

mente separadas duas carboxipeptidases (PM 30000 e 22000)

denominadas respectivamente de carboxipeptidase A e carboxi

peptidase B. Estas carboxipeptidases parecem ocorrer em

células e no conteúdo lurninal (GOODING & ROLSETH, 1976).

l-

. ;
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:m

.s

e

z

m

de

es
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1.3.2 Carboidrases

As carboidrases são enzimas que atuam

sobre ligaçoes glicosídicas. As principais carboidrases

são as amilases e celulases que atuam sobre polissacarídeos

e as glicosidases que hidrolizam oligo e dissacarídeos. As

arnilases são usualmente separadas em três grandes catego

rias: a-amilases (EC 3~2.l.l), S-amilases (EC 3.2.1.2) e

glicoamilases (EC 3.2.1.3). As a-amilases são enzimas que

hidrolizam ligações glicosídicas preferencialmente no int~

rior de cadeias poli-a-l,4-glicosídicas, enquanto que as

S- e glicoamilases atacam as mesmas cadeias a partir das

extremidades não redutoras, removendo hidrolíticamentemolé
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cuIas de maltose e glicose, respectivamente. A classifica

ção das glicosidases e feita principalmente baseando-se

na natureza do monossacarídeo que doa o seu grupo redutor

a ligação glicosídica a ser clivada e na configuração a ou

S dessa ligação. Assim, glicose doando o seu grupo redu

tor em uma ligação a com açúcar ou álcool será liberada

pela ação de uma a-glicosidase (EC 3.2.1.21); galactose em

ligação S, por uma S-galactosidase (EC 3.2.1.23) e assim

por diante. Essa classificação implica no fato de uma en

zima clivar muitos substratos e de substratos diferentes

serem hidrolizados pelas mesmas enzimas. Entretanto,essas

regras tem exceção, corno por exemplo, para o dissacarídeo

trealose que embora sendo um a-glicosideo não é clivado p~

la a-glicosidase, mas somente pela trealase (EC 3.2.1.28),

Embora a ocorrência de amilases em in

setos seja conhecida há muito tempo, a caracterização des

sas enzimas tem sido geralmente primitiva, dificilmente

passando da demonstração de que homogeneizados de insetos

hidrolizam amido ou amilose, e do estudo do efeito do pH

nesta atividade (DADD, 1970; HOUSE, 1974). Estudos compa

rados dos efeitos de ânions sobre as amilases de insetos

são recentes (RORI, 1972), enquanto poucas tentativas tem

sido feitas para distinguir a- e S- e glicoamilases de in

setos (DADD, 1970). Frequentemente esta distinção é feita

medindo-se a razão das atividades dextrinogênicas e sacarl

ficantes da amilase nos estágios iniciais da hidrólise do

substrato, como foi feito por exemplo para a amilase do

tubo digestivo de Blatella gerrnanica (WIGGLESWORTH, 1927).

Esta razão permite distinguir as categorias das amilases,

mas ela não mostra diferenças entre as a-amilases (KUNG

et aI., 1953). Essas diferenças, por outro lado, tornam

se aparentes quando o padrão de ação das a-amilases sobre

o seu substrato é estudado (KUNG et aI., 1953; ROBYT &

FRENCH, 1967). Embora existam duas amilases de insetos p~

rificadas até a homogeneidade: a amilase de C. chinensis

esteparaque por sua vez tem especificidade absoluta

substrato~
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(PODOLER & APPLEBAUM, 1971) e a de !. molitor (BUONOCORE et

al., 1976a) apenas esta última teve o sen peso molecular e

seu pI determinados. O padrão de ação de nenhuma amilase

de inseto foi estudado com detalhe suficiente para incluir

determinações do seu grau de ataque múltiplo.

Celulose é sem dúvida alguma utilizada

por vários insetos que se alimentam de vegetais. Nos Isop

tera a digestão de celulose é dependente da presença de

certos protozoários no seu tubo digestivo, enquanto que em

outros insetos o ventrículo secreta uma verdadeira celula

se, como ocorre na maioria dos Coleoptera da família Ce

rambycidae(WIGGLESWORTH, 1972). Animais de outras ordens

de insetos, além dos Coleoptera, também apresentam celula

ses como secreções próprias como Thysanura (LASKER & GIESE,

1956), Dictyoptera (WHARTON et al., 1965) e Orthoptera (r~

visto em MORGAN, 1976). Nenhuma caracterização de celul~

ses foi tentada em insetos, os trabalhos somente se preo

cuparam em mostrar que a celulase é realmente secretada pe

los animais e em definir o seu sítio de prOdução. ~ in

teressante ressaltar que a atividade normalmente denomi

nada de celulase é consequência de um sistema enzimático

complexo do qual participam o componente Cl (que parece

ser uma celobiohidrolase),as enzimas Cx (endo-8-(1~4)glica

nases), 8-g1icosidases e algumas vezes também exo-8-(1~ 4)

glicanases (WOOD, 1975). Curiosamente as enzimas Cl e Cx
sao capazes de individualmente atacar celulose embebida,mas

nao celulose cristalina, enquanto que atuando em conjunto

hidrolizarn celulose altamente ordenada com relativa facili

dade (WOOD, 1975).

As glicosidases usualmente encontradas

no tubo digestivo de insetos são: a e 8-glicosidases, a e 8

-galactosidases, trealases e raramente 8-frutosidases(DADD,

1970). Com exceção das trealases (que serão comentadas mais

abaixo), a maioria das glicosidases foi estudada de· manei

ra superficial, frequentemente não passando da demonstra

ção de que substratos selecionados são hidrolizados por ho-
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mogeneizados crus do tubo digestivo e as enzimas sendo de

signadas de acordo com o seu substrato (DADD, 1970; HOUSE,

1974). O que torna ainda mais difícil a interpretação de

dados encontrados é o fato de que grande número deles foi

obtido utilizando-se apenas substratos sintéticos, quandc

se sabe que existem glicosidases que clivam substratos nat~

rais mas não os arilglicosídeos correspondentes e vice-ver

sa (MORGAN, 1975a,c).

As sacarases de insetos estudadas err

detalhe foram apenas as obtidas a partir de animais inte~

ros. Assim MARZLUF (1969) mostrou a existência em Droso

phila melanogaster de sacarases ligadas a membranas e so

lúveis, sendo que estas últimas ocorrem como uma família de

isoenzimas. Mais tarde HUBER & LEFEBVRE (1971) purificaram

uma das sacarases solúveis de Q.-melanogaster e mostraram

que ela tinha um peso molecular de cerca de 100000 e era

fortemente inibida por pMB e Tris. Mais recentemente duas

sacarases solúveis de Apis mellifera foram purificadas até

a homogeneidade e caracterizadas flsica e 'cineticamente

(HUBER & THOMPSON, 1973; HUBER, 1975; HUBER & MATH!SON,

1976). Ambas as sacarases solúveis de A. mellifera são a

glicosidases inespecíficas (EC 3.2.1.20), pouco sensíveis a

reagentes de sulfidrilas, apresentam atividade de transgli

cosilação e como ocorrem principalmente no abdomen de A.

mellifera (HUBER, 1975; HUBER & MATHISON, 1976), é razoá

vel supor que elas se encontrem no tubo digestivo.

Muito poucas S-glicosidases (revisão em

MORGAN, 1975a) e S-galactosidases (revisão em MORGAN,1975b

de insetos em geral, e de seu tubo digestivo em particular,

foram caracterizadas mesmo ao nível apenas da determinação

de seu pH ótimo e Km. O estudo mais completo dessas enzi

mas em tubos digestivos de insetos foi realizado em L.

migratoria. Nesse inseto MORGAN (1975c) usando filtração

em gel, desnaturação térmica e focalização isoelétrica mos

trou que apenas uma espécie molecular (PM 110000) é respon

sável pela hidrólise de celobiose e lactose, enquanto que

as atividades de aril -S-glicosidase e aril-S-galactosidase
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que mesmo a importante questão se a trealase é secretada p~

ra o lúmen do tubo digestivo só foi estudada em muito pou

cos insetos (~~ATT, 1967).

1.3.3 Hidrolases de ésteres carboxílicos

As hidrolases de ésteres carboxílicos

sao usualmente divididas em esterases e lipases. As lipa

ses são incapazes de atacar moléculas de substrato em solu

ção aquosa,sendo ativas apenas sobre substratos presentes na

forma emulsificada, enquanto que as esterases atuam nos

substratos em solução verdadeira (DESNUELLE, 1971).As pri~

cipais esterases de mamíferos são usualmente divididas e

caracterizadas (HOLMES & MASTERS, 1967) como se segue: car

boxilesterases (EC 3.1.1.1) que são inibidas por compostos

organofosforados tais como dietil-p-nitrofeni1fosfato(DNPP)

mas nao por eserina e apresentam uma ampla especificida

de; arilesterases(EC 3.1.1.2) que não são inibidas por

DNPP mas são inibidas por reagentes sulfidrílicos, atuam sQ

bre ésteres fenólicos e algumas enzimas atuam sobre DNPP;

acetilesterases (EC 3.1.1.6) que não são inibidas por

DNPP, eserina ou reagentes sulfídrilicos e hidrolizam éste

res de ácido acéticoi e colinesterases (EC 3.1.1.7,3.1.1.8)

que são inibidas por eserina e DNPP e agem sobre ésteres

de colina.

Baseando-se apenas no efeito de compo~

tos organofosforados e eserina sobre a atividade esterási

ca, carboxilesterases, arilesterases e colinesterases fo

ram descritas em alguns insetos (p.ex. COOR & FORGASH,1965,

Veerabhadrappa et aI., 1976) sendo que as colinesterases fQ

raro encontradas apenas em tecido nervoso (COOR & FORGASH,

1965).

As esterases melhores estudadas em inse

tos sao aquelas do tubo digestivo de P. americana onde sete

delas foram isoladas e purificadas até a homogeneidade,além

de terem os seus pesos moleculares e vários de seus parâme

tros cinéticos determinados. Essas esterases são ào tipo



1.3.4 Fosfatases

te órgão (NEGRELLI, 1973).

na insensibilidade a pMB e parecem ocorrer corno agregados

moleculares (HIPPS & NELSON, 1974). A função das carboxi1

e ari1esterases em animais não é bem conhecida, embora pa

reçam desempenhar um papel nos processos de desintoxic~

ção, metabolizando nlliuerosos compostos com ligações éste

res e estranhos ao organismo (KRISCH, 1971). Urna análise

e1etroforética das esterases de ~. americana, usando 8
nafti1 acetato corno substrato, mostrou a existência de 7

esterases no intestino médio, uma das quais só ocorre nes

e
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carboxilesterase, baseando-se na sensibilidade a DNPP

Muitas das supostas lipases digestivas

descritas em insetos podem estar entre as esterases encog

tradas em tubos digestivos de insetos, uma vez que em grag

de número de trabalhos não houve uma preocupação em se di

ferenciar' as duas classes de enzimas (DADD, 1970). Entre

tanto, lipases verdadeiras foram descritas em vários tec!

dos de insetos, incluindo o tubo digestivo (GILBERT et alo

1965). O estudo de urna lipase presente em homogenatos de

intestino médio de baratas mostrou que o seu modo de açao

e similar ao da lipase pancreática de mamiferos, isto é,

a enzima libera preferencialmente os ácidos graxos situa

dos nas posições externas das moléculas de triglicerideos.

Por outro lado, mesmo quando a hidrólise total dos trigli

cerideos se produz "in vivo", sob a ação dessa lipase, o

glicerol formado é pouco utilizado na ressintese de lipi

deos, de forma análoga ao que ocorre com os mamiferos (BO~

LADE et al., 1970).
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As fosfatases (fosfomonoesterases, EC

3.1.3.-) não são consideradas enzimas digestivas verdade!

ras, mas corno a fosfatase alcalina (EC 3.1.3.1) e a fosfa

tase ácida (EC 3.1.3.2) podem estar relacionadas aos me

canismos de transporte envolvidos na a.bsorção de nutrien

tes e/ou digestão intracelular, elas serão enfocadas aqui.
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As fosfatases alcalinas de animais sao inespecíficas, hidr2

lizando praticamente qualquer fosfomonoéster, são ativadas
++ - .por Mg e geralmente estao llgadas a membranas. No caso

particular da fosfatase alcalina da mucosa intestinal de ma

míferos, ela se dispõe nas microvilosidades. Admite-se que

ela esteja envolvida em mecanismos de transporte (FERNLEY;

1971). As fosfatases ácidas atuam em diferentes monoéste 

res e ocorrem na forma solúvel ou no interior de lisosso

mos (HOLLANDER, 1971).

Embora as fosfatases alcalinas estejam

descritas em insetos há algum tempo (DAY, 1949), inclusive

em seus tubos digestivos (HORIE, 1955), são recentes as ten

tativas de isolamento e caracterização bioquímica. Uma das

poucas tentativas efetuadas permitiu o isolamento de duas

fosfatases alcalinas a partir de tubos digestivos de larvas

de Pieris rapae. Ambas as formas hidrolizam um número gra~

de fosfomonoésteres diferentes, dos quais se destacam glico

se-l-fosfato e ribose-l-fosfato (MOLDENKE, 1976). Por outro

lado, foi mostrado que em Bombyx mori a fosfatase alcalina

ocorre preferencialmente na fração particulada das células

do tubo digestivo na fase larval e na fração solúvel, na pu

pa (EGUCHI & IWAMOTO, 1975).

As fosfatases ácidas em insetos tem si

do estudadas principalmente em tecidos que sofrem histólise

e no aparelho reprodutor. Os resultados sugerem um envolvi

mento da fosfatase ácida lisossômica muscular na histólise

(p.ex. LOCKSHIN & WILLIAMS, 1965), enquanto que a fosfata

se ácida do aparelho reprodutor está associada à maturação

d9s gametas (p.ex. MOORE & FRAZIER, 1976). O estudo das fos

fatases ácidas no tubo digestivo de insetos tem-se restringi

do à demonstração de sua ocorrência por técnicas histoquími

cas ao nível de microscopia ótica (p.ex. COUCH & MILLS,1968)

ou eletrônica (p.ex. AKAI, 1969) e mais recentemente foi de

demonstrado por técnicas bioquímicas, que ela ocorre prefe

rencialmente em organelas na fase larval e na fração solúvel

em pupa (EGUCHI & IWAMOTO, 1975).
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1.4 FISIOLOGIA DA DIGESTÃO

Embora as secreções salivares possam

conter algumas enzimas digestivas, o ventrículo é o prig

cipal órgão digestivo dos insetos, secretando a maioria

das enzimas digestivas e supostamente absorvendo a maioria

dos produtos da digestão, juntamente com os cecos(WIGGLE~

WORTH, 1972). A produção de extrusões vesiculares nos ápi

ces de microvilosidases e pinocitose na região entre as

microvilosidases de células ventriculares foram observa

das em vários grupos de insetos e parecem estar relaciona

das respectivamente com secreção e absorção (WIGGLESWORTH,

1972) .

O alimento, como já foi comentado a

cima, não entra em contacto com as células ventriculares

porque est·á envolvido pela membrana peritrófica. A função

tradicionalmente atribuída a essa membrana é a de prote

ger as células do tubo digestivo do efeito abrasivo dos a

limentos, da pressão devido ao embebimento dos alimentos

e/ou do contacto com a micro flora intestinal, evitando

assim possíveis infecções (ZHUZHIKOV, 1964; WIGGLESWORTH,

1972). Resultados mais recentes, entretanto, tem indicado

que a principal função da membrana peritrófica é a de

funcionar como um ultrafiltro especial. Assim, embora a

membrana peritrófica permita a entrada para o seu lÚIDen

de enzimas digestivas, ela permite a saída apenas de com

postos de p~queno peso molecular corno sais, substâncias 0E
gânicas simples e os produtos de hidrólise de macromolé

cuIas corno proteínas e amjdo (ZHUZHIKOV, 1964).

Dessa forma supoe-se que as macromo

léculas permaneçam dentro da membrana peritrófica até a

sua transformação em moléculas mais simples que atravessa

riam a membrana e seriam posteriormente absorvidas (DADD,

1970). Isto pressupõe a ocorrência de enzimas que atacam

polímeros no interior da membrana peritrófica e a existên

cia de enzimas capazes de hidrolizar os oligômeros resul

tantes fora da mesma membrana. Existem poucos trabalhos



16

que estudam a distribuição das enzimas entre o interior da

membrana peritrófica e as células e mesmo esses poucos

trabalhos são geralmente qualitativos (cf.DADD,1970;HOUSE,

1974). Esses trabalhos tem mostrado,por. ex. ,que a amila

se é encontrada no suco digestivo do bicho-da-seda,enquan

to que as glicosidases estã6 restritas ao tecido epitelial

(HORIE, 1959). Por outro lado, proteinases tem sido en

contradas no conteúdo do ventrículo , enquanto que as pepti-

dases parecem ocorrer no epitélio (WIGGLESWORTH, 1972).

Tanto quanto sei nenhum trabalho con

siderou a possibilidade da ocorrência de enzimas digesti

vas verdadeiras (extracelulares) no espaço luminal do ven

trículo e cecos, mas exterior à membrana peritrófica. En

zimas que ocorressem nesse$ espaços nao apareceriam no con

teudo da membrana peritrófica e nem nos sucos digestivos

que são geralmente material regurgitado do ventrículo. Es

sas enzimas poderiam então ter sido interpretadas corno ocoE

rendo somente no interior das células. Este pode ser o

caso de várias glicosidases e peptidases consideradas co

mo restritas às células em vários trabalhos (cf. DADD,

1970; WIGGLESWORTH, 1972; HOUSE,1974).

Por outro lado, os poucos trabalhos

comentados que mostraram que algumas glicosidases e peptid~

ses estavam restritas às células epiteliais ventriculares,

não estudaram a sua distribuição intracelular. Existem,en

tretanto, trabalhos baseados em técnicas histoquímicas on

de se procurou evidenciar a distribuição intracelular de

algumas hidrolases do tubo digestivo tais corno carboidra

ses, lipases, esterases e fosfatases (KHAN & FORD, 1967;

COOK et ai., 1969). Esses resultados padecem entretanto da

dificuldade de interpretação de resultados histoquímicos,

principalmente quando se procura evidenciar enzimas cujas

características não foram anteriormente pesquisadas.

Um melhor conhecimento da distribui

ção das enzimas entre epitélio e lÚIDen (intra e extra mem

brana peritrófica) e da distribuição intracelular das enzi

mas restritas ao epitélio é imprescindível para o entendi
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mento do processo da digestão. Isto é acentuado pelo fato

de que parece existir uma relação estreita entre várias

hidrolases e transportadores ao nível da membrana das c~

lulas intestinais, pelo menos em vertebrados, onde esse prQ

cesso foi melhor estudado (BARNARD, 1973a).

1.5 OBJETIVOS DESTE TRABALHO

A presente tese deve ser vista como par

te de um projeto maior, do qual deverão participar várias

pessoas e cujos objetivos a longo prazo são os seguintes:d~

tecção e caracterização das hidrolases restritas às célu

las do tubo digestivo de Rhynchosciara americana e das hi-,
drolases secretadas para o seu lúmen, tanto para fora quan-

to para dentro da membrana peritrófica, afim de se descre

ver as características principais da fisiologia da digestão

nesse animal. A caracterização das enzimas secretáveis de

verá envolver inicialmente apenas análises cinéticas e ele

troforéticas dos homogeneizados (ou preparações semi-purif~

cadas) embora determinando-se, sempre que possível, alguns

parâmetros fíSico-químicos como peso molecular e pIo A ca

racterização das enzimas restritas às células deverá envol

ver o estudo de sua compartimentalização na célula e então

será seguido enfoque similar ao dado para as hidrolases s~

cretáveis. A longo prazo pretende-se tentar a purificação

até a homogeneidade das hidrolases mais ativas,utilizando a

informação obtida anteriormente, principalmente referente

aos pesos moleculares, pIs e condições de ensaio.

o uso de larvas de ~. americana para

esse estudo é muito conveniente devido aos seus hábitos fi

tófagos e ao tamanho de seu tubo digestivo. ~ interessante

ressaltar ainda que o fato da membrana peritrófica de ~.

americana estar permanentemente cheia de areia, cerca de

60% de seu peso seco (TERRA et al., 1975), facilita a dis

secçao dessa membrana com relativamente poucas perdas das

enzimas presentes em seu interior.
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Dentro do projeto referido acima, dois

objetivos foram selecionados para serem alcançados nesta

tese. Um consiste na descrição dos processos digestivos

da larva de R. americana baseando-se na determinação quan

titativa de grande número de hidrolases em diferentes seg

mentos do tubo digestivo. O outro objetivo é a caracteri

zação fisico-quimica das duas carboidrases principais en

contradas no tubo digestivo da larva de R. americana, que

são a trealase e a a-amilase.



2. MATERIAL E M~TODOS

2.1 MATERIAIS

(1966).

tratados

soluções

lador de

foi verificada antes do uso de acordo com vmBB

Os tubos de celulose para diálise (Sigma) foram

de acordo com LEVITZKI & STEER (1974). Todas as

foram preparadas com água bidestilada em desti

vidro.

Glicose oxidase (Tipo 11), peroxidase

(Tipo 11), substratos sintéticos, albumina de soro bovina

(Fração V), amido solúvel, dissacarideos, e ácido iodoa

cético foram adquiridos da Sigma. Ampholines (pH 3-10)f~

ram comprados da LKB Corpo Acrilamida e bis-acrilamida

vieram do Bio Rad Laboratories. Alfa-amilase cristalina

de Bacillus subtilis foi suprida pela Calbiochem e a de

pâncreas de porco, pela Worthington. As proteinas puras
.'usadas corno marcadores de peso molecular foram: albumi-

na de ovo·, catalase e ferritina da Sigma e alfa amilase

de pâncreas de porco da Worthington. O tampão universal

feito je ácido fosfórico O,OlM, ácido fenilacético 0,01 M

e ácido bórico 0,01 M (PRIDEAUX & WARD, 1924) foi adquirl

do da BDH Chemical Ltd. O óleo de oliva utilizado foi

um produto comercial (Ybarra), enquanto que o etanol foi

obtido do produto técnico por distilação. Todos os de

mais reagentes empregados foram produtos analiticos obti

dos principalmente da BDH, E. Merck A.G. e J.T. Baker. á
cido iodoacético foi recristalizado e a ausência de iodo

livre

2.2 ANIMAIS

Rhynchosciara americana (Diptera Nem~

tocera Sciaridae) foi criada no laboratório de acordo

com LARA et alo (1965). As larvas utilizadas eram fême

as e estavam no final do 29 periodo do 49 estádio. De-
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talhes sobre a subdivisão do últi~o (49) estádio larval de

R. americana podem ser encontrados em TERRA et alo

(1973).

2.3 PREPARAÇÃO DOS HOMOGENEIZADOS DE TUBOS

DIGESTIVOS

As larvas eram lavadas em água, dispo~

tas em gelo picado para ficare~ im5veis e em seguidh dis

secadas em NaCl 0,1 M gelado, como se segue. As larvas

eram presas pela cápsula cefálica e, com o auxilio de

uma pinça, a parede do corpo era estirada resultando no

seu descolamento da cápsula cefálica. O segmento anal era

então cortado com um estilete e, por meio de uma pinça,

o tubo digestivo era removido pela parte anterior do ani

mal aderido à cápsula cefálica. Os túbulos de Malpighi e

ram imediatamente removidos, seguido pela retirada das

glândulas salivares e pelo seccionamento do tubo digest!

vo anterior junto a faringe (logo atrás da cavidade bu

cal). O conteúdo dos cecos era recolhido com um capilar

seguido do seccionarnento do tubo digestivo na altura do

proventriculo e da abertura dos túbulos de Malpighi. A

membrana peritrófica com o seu conteúdo pastoso era agora

retirada do intestino médio, os cecos removidos e o ven

triculo restante cortado e~ uma porção anterior e outra

posterior. Os tubos digestivos inteiros, o intestino an

terior, médio e o posterior, assim como os cecos, o ven

triculo anterior e posterior eram, após extensiva lava

gem em salina, homogeneizados a frio p-m homogeneizador

Potter-Elvehjem em volume conveniente de água bidestilada

e neutralizada. O conteúdo dos cecos era solubilizado em

volume conhecido de água bidestilada. Todas as referidas

preparações eram agora passadas e~ rede de Nylon de malha

de 90 ~m e em seguida em lã de vidro. O filtrado resultan

te era guardado a -lOoC até o uso. A membrana peritrófica

com o seu conteúdo era homogeneizada corno as demais prep~

rações, embora sem lavagem prévia em salina, e centrifug~
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da a 10000 xg por 10 min a 40 C antes de se passar o sobr~

nadante resultante através de lã de vidro. Esta centri

fugação é necessária afim de facilitar a remoção da a

reia, que corresponde a cêrca de 60% do peso-seco do con

teúdo da membrana peritrófica em ~. americana (TERRA et

ai. I 1975). Os homogeneizados continham material corres

pondente a 10 animais por ml.

2.4 DETERMINAÇÃO DO pH DO CONTEÚDO DO TUBO

DIGESTIVO

Os tubos digestivos eram dissecados em

água destilada (como em 2.3), após o que eram transferi

dos para uma lâmina de vidro seca. Ali os cecos eram pic~

dos com ~m estilete e o seu conteúdo absorvido em uma pe

quena tira de papel indicador universal (Merck,. Darmstadt)

cuja cor era comparada imediatamente com o padrão de cores

da cartela. A porção remanescente do tubo digestivo era

dissecada, a membrana peritrófica removida com o seu con

teúdo pastoso e seccionada em uma porção anterior, média

e outra posterior. A cada porção juntava-se 2 ~l de agua

destilada, misturava-se e rapidamente o material era ab

sorvido em papel indicador e a determinação do pH era rea

lizada. Este procedimento permitiu medir os pHs do con

teúdo do tubo digestivo com uma precisão de mais ou menos

meia unidade de pH. Um método mais preciso foi realizado

como se segue. O conteúdo do ceco era aspirado em um cap!

lar de 4 ~l (Drummond Microcaps), transferido para uma

placa de toque onde juntava-se igual volume de um indica

dor de pH. O conteúdo das 3 seções da membrana peritrófi

ca era misturado com 3 ~l do indicador de pH e a cor resu!

tante era comparada com padrões adequados. Os indicadores

de pH usados foram: azul de bromotimol (pH 6,0-7,6), fenol

vermelho (pH 6,8-8,4) e azul de timol (pH 8,0-9,6). Os re

sultados obtidos com azul de bromotimol não foram conside

rados devido a interferência pela cor do conteúdo do tubo

digestivo.
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2.5 ENSAIO DE HIDROLASES NOS SEGMENTOS DO TUBO

DIGESTIVO

Os ensaios enzimáticos nos segmentos

do tubo digestivo foram realizados como descrito nas Tabe

las I e 11. Os substratos derivados de nitrofenol, salvo

quando especificado, foram ensaiados nos pHs indicados

em um volume de reação de 0,2 ml e a reação interrompida

pela adição de 1 ml de tampão bicarbonato O,25M - carbona

to 0,25M e dodecil sulfato de sódio (SDS) 1%. Experimentos

controles mostraram que essa concentração de SDS é sufici

ente para desnaturar todas as enzimas ensaiadas. Nessas

condições o coeficiente de extinção molar a 420 nm de p

nitrofenolato é 18000 e de o-nitrofenolato é 4600. O meio

de incubação da fosfatase alcalina possuía, além do tam-
++pão indicado na Tabela 11, Mg 1 mM.

2.6 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE AMILASE

Tubos digestivos inteiros homogeneiza

dos e passados em lã de vidro como em 2.3 eram centrifu

gados a 10000 xg por 10 min a 40 e e os sobrenadantes eram

armazenados a -lOoe. Quando as amostras iam ser dialisa

das, ou submetidas a eletroforese, os sobrenadantes de

10000 xg eram centrifugados a 100000 xg por 1 h a 40 e e os

novos sobrenadantes eram coletados e armazenados a -lOoe.

Nesta temperatura, nenhum dos sobrenadantes teve perda no

tável de atividade após pelo menos um ano.

2.7 ENSAIOS DE AMlLASE

A atividade de amilase foi determinada,

salvo quando especificado de forma diferente, medindo-se

o incremento dos grupos redutores durante a incubação com

o reagente de ácido 3,S-dinitrossalicílico (DNS), prepara

do de acordo com NOELTING & BERNFELD (1948). A mistura de



TABELA I

Condições de ensaio e métodos de determinação da atividade das carboidrases do tubo

digestivo de R.americana l '

Substrato Concentração pH2 substância ou Referênciagrupo determinado

Amido 0,5% 8(4-9) grupos redutores Ver ítem 2.7

Amido 1,0% 6 (7 e 8) glicose Dahlqvist (1968)

CMC 1,0% 5(4-9) grupos redutores Hoffman (1937)

Maltose,Celobiose,

Lactose e Trealose 7 mM 6 glicose Dahlqvist (1968)

Sacarose 500 mM 6 glicose Dahlqvist (1968)

NPaGli,NPSGli,

NPSGal 10 mM 6 nitrofenol Ver ítem 2.5
N

NPaGal 4mM 6 nitrofenol Ver item 2.5 w

1- Os ensaios foram todos realizados a 370 C nos pHs indicados. Os tampões usados
(O,OSM) foram: citrato-fosfato (pH 4-7), Tris-HCl (pH 8,0) e Veronal (pH 9,0). Para
cada determinação as incubações eram feitas por 30, 60 e 120 min e a atividade cal
culada expressa em n moles de substrato hidrolizado (ou nmoles de ligações quebradas)
por min (mU). Controles sem enzima (brancos de substrato) e sem substrato (brancos
de enzima) foram incubados do mesmo modo que os experimentais.

2- Números entre parênteses correspondem a outros pHs estudados onde a ativida
dade é menor e/ou a destruição espontânea do substrato é muito elevada.



TABELA 11

Condições de ensaio e métodos de determinação da atividade das carboxilesterases,fosfatases

e proteases do tubo digestivo de ~.americanal

Substrato

aNA

NPM

L>leo de oliva

NPP,alcalino

NPp,ácido

LpNA

Gly-Gly-G1y

Gly-Gly

GluSNA

ArgSNA

ZGlyPhe

BGlyArg

Albumina

BAPA

TAME,BTEE

Concen
tração

(mM)

0,5

6

0,66%

4

4

1,67

15

15

0,088

0,5

15

1

0,125%

0,83

5

pH7 -

8(6 e 7)

9(6)

8(6)

9

5

8(6 e 9)

7 (8 e 9)

7(8 e 9)

7,2(8e9)

8(7,2 e 9)

8(9)

7,2(5 e 8)

11(5-13)

9(8elO)

9(8-12)

Substância ou
grupo determinado

a-naftol

p-nitrofeno1

ésteres carboxílicos

p-nitrofeno1

p-nitrofenol

p-nitroani1ina

grupos amino

grupos amino

B-naftilamina

B-naftilamina

grupos amino

grupos amino

peptídeos TCA solúveis

p-nitroani1ina

ésteres carboxi1ícos

Referência

Hipps & Nelson (1974)

Mahadevan & Tappe1 (1968)

Park et alo (1975)

Ver ítem 2.5

Ver ítem 2.5

Er1anger et aI. (1961)

Rosen (1957)

Rosen (1957)

Hopsu et aI. (1966)

Hopsu et aI. (1966)

Rosen (1957)

Rosen (1957)

Henrikson & C1ever (1972)

Erlanger et aI. (1961)

Webster & Prado (1970)

IV
01::0

1- Os ensaios foram realizados a 370 C nos pHs indicados. Os tampões usados (0,05M) ~oram:aceta
to (pH 5,0), citrato-fosfato (pH 6,0), Verona1 (pH 7-9), glicina-NaOH (pH 9-10,5), fosfato-NaOH
(pH 11-12) e KC1-NaOH (pH 12,5-13). As exceções foram: pH 7,2 com G1uBNA e BG1yArg (Tris-HC1),
pH 8,0 com ArgBNA e óleo de oliva (Tris-HC1) e pH 8,0 com aNA e LpNA (fosfato). O meio de rea
ção com G1uBNA continha além do tampão, CaC12 10 mM e com ZG1yPhe, NaC1 50 mM. As incubações
er~m feitas em cada determinação por 30,60 e 120 min,exceto quando foram ensaiadas aNA (5,10
e 15 min) e a1bumina,TAME e BTEE (todos 15,30 e 60 min).Cá1cu10 de atividade e controles como
Tabela I.
2- Números entre parêntesis como Tabela I.
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reaçao era formada por 0,05 ml de preparação de enzima,

0,45 ml de tampão 0,10 M e 0,5 ml de substrato. A reaçao

enzimática era iniciada pela adição do substrato à mis

tura de enzima e tampão após esperar 5 min para equilibrar

as temperaturas das soluções com o banho de incubação

(37 0 C). Os controles sem enzima (brancos ae substrato) e

os controles sem substrato (brancos de enzima) foram incu

bados da mesma forma que os experimentais. A incubação

foi interrompida pela transferência dos tubos para gelo p~

cado seguido da adição de 2 .~l d~ DNS e aquecimento em

banho em ebulição. Após 5 min os tubos eram esfriados em

agua corrente e suas absorbâncias determinadas aSSO nm

após adição de 2 ml de água. Utilizando curvas padrões

obtidas pela reação direta de glicose ou maltose com ácido

3,5-dinitrossalicílicO em condições similares aqueles das

reações enzimáticas, pode-se expressar os resultados em

massa de equivalente glicose ou mal tose. Nessas condições,

a velocidade de hidrólise do amido solúvel pela preparação

de amilase era diretamente proporcional à quantidade de

enzima adicionada e ao tempo de incubação até 3 h.

2.8 EFEITO DE VÁRIOS COMPOSTOS NA ATIVIDADE

AMILÂSICA

Os ensaios foram realizados essencial

mente como descritos anteriormente (2.7), diferindo no fa

to de que 0,1 ml dos compostos estudados substituia volu

me igual de tampão. Soluções de compostos capazes de

alterar o pH do meio de incubação eram acertadas para pH

8,0 antes de sua adiçao à mistura de reação. Brancos de

substrato e enzima foram incluídos como acima. Nos expe

rimentos onde se pretendia medir o efeito de haletos e

nitrato, as soluções de enzima e amido foram dialisadas

previamente contra 100 volu~es de tampão fosfato 10 mM pH

8,0 por 48 h a 40 C.
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2.9 DIÂLISE DE HOMOGENEIZADOS DE INTESTINO M~DIO

PARA ESTUDAR O PAPEL DO CÂLCIO NA AMILASE

Um volume de enzima era dialisado 48h

a 40 c contra 100 volumes de tampao Tris-HCl 10 mM pH 8,0

ou EDTA 10 mM pH 8,0 ou ainda EDTA 10 w1 pH 8,0, fenil me

til sulfonil fluoreto (PMSF) (FAHRNEY & GOLD, 1963) 1 mM,

isopropanol 10%. Neste último caso, antes de iniciar a

diálise, 1,8 volumes de enzima era reunido a 0,2 volumes

de PMSF 10 mM em isopropanol e mantido 1 h a 30 0 C. Amos

tras com e sem PMSF foram mantidas a 40 C durante todo o

tempo da diálise para servirem de controle. Estes, junt~

mente com os dialisados, foram a seguir incubados em di

versas circunstâncias e o aumento dos grupos redutores foi

medido com o reagente de ferricianeto alcalino segundo

HOFFMAN (1937). Este reagente foi preferido neste experl

menta porque, contrariamente ao que ocorre com o reagente

de DNS, não é afetado pela presença de cálcio nas amos

tras (ROBYT et alo, 1972; ROBYT& WHELAN, 1972).

2.10 PADRÃO DE AÇÃO DE AMILASES

Amostras de 20 mU (U, uma Unidade In

ternacional, é a quantidade de enzima que hidrolizará um

!lmol de ligações por min a 400 C no pH ótiITlo da enzima) de

a-amilase cristalina de Bacillus subtilis, de 50 mU de a

amilase pancreática de porco e de homogeneizados de tubos

digestivos de B.americana contendo cerca de 0,125 tubos dl

gestivos (cerca de 20 mU) foram incubadas COITl amido solú

vel 0,5% nas condições ótimas para cada enzima. Após va

rios tempos durante 240 min, amostras eram transferidas p~

ra gelo picado e 4 ml de TCA 0,125M a OOC eram adiciona

dos e os tubos deixados descansar no gplo. Após 30 min o

pH de todos os tubos era ajustado para 6 (verificado com

papel indicador de pH) pela adição de NaOH 5 M. Aliquotas

de 1 ml das amostras neutralizadas eram usadas para a de

terminação do valor de reduçao com o reagente de ferricia-
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neto alcalino segundo HOFFMAN (1937), enquanto que alíquo

tas de 0,5 ml eram usadas para medir a capacidade de co

loração por iodo segundo McCREADY & HASSID (1943).0 re~

gente de ferricianeto alcalino foi escolhido para medir o

valor de redução neste experimento porque ele não é afeta

do pelo tamanho da cadeia de maltodextrinas, como ocorre

com o reagente de DNS, sendo portanto adequado para compa

rações da ação de amilases (ROBYT et ai., 1972, ROBYT &

WHELAN, 1972).

2.11 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA DE

AMILASE

Amostras de homogenatos contendo 0,5

tubos digestivos (cerca de 80 mU) eram aplicadas a géis de

acrilamida 4% preparados segundo DAVIS (1964). A separa-o

ção eletroforética foi conseguida com uma corrente de 2,5

mA por coluna por Ih, 3h ou 6h a 4oc. Após as corridas os

géis eram fracionados em um fracionador de gel de acrila~

mida (Autogeldivider Savant Instruments, Inc.) com tampão

fosfato O,lM pH 8,0. Frações de doze gotas (corresponden

do a 2 mm de gel) foram coletadas com o auxilio de um c2

letor de frações (Micro Fractionator, Gilson). A cada fr~

ção uma quantidade suficiente de solução de amido tampon~

do foi adicionado para ficar amido 0,5%, NaCl 10 mM, tam

pao fosfato O,OSM pH 8,0. As incubações eram terminadas

após 2 h a 37 0 C pela adição de reagente de DNS como descr~

to anteriormente (2.7). A recuperação da atividade de

amilase aplicada aos géis variou entre 64 e 71%.

2.12 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TREALASE

Ela foi realizada como descrito para

amilase (2.6) seguido

Ih a 40 C e diálise do

de centrifugação aIOS 000 xg por
osobrenadante por 24h a 4 C contra

:IJ
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100 volumes de água destilada. A solução de enzima

ser armazenada por pelo menos 12 meses a -lOoC sem

notável de atividade.

2.13 ENSAIO PADRÃO DE TREALA8E

pode

perda

Os ensaios padrões foram realizados a
o37 C em tampão citratofOsfato 0,05M, pH 6,0, trealose 15mr1

em um volume final de 0,5 ml. A reação era terminada colo

cando-se os tubos em banho de água fervente por 2 mino A

glicose formada era determinada com o reagente de Tris-Gli

cose oxidase-peroxidase (DALQVIST, 1968). Para cada deter

minação, as incubações eram realizadas por 30, 60 e 120 min

e as velocidades iniciais calculadas. Brancos de substra

to e de enzima eram incubados do mesmo modo que os experi

mentais. Nas condições padrões de ensaio, a velocidade de

hidrólise de trealose pela preparação de trealase era di

retamente proporcional à quantidade de enzima aãicionada e

ao tempo de incubação até pelo menos 240 mino Uma unidaãe

de enzima (U) é definida como a quantidade que catalisa a

clivagem de 1 umol de substrato por mino

2.14 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA DE

TREALASE

Estas eletroforeses foram realizadas

de maneira análoga às de amilase (2.11). Amostras de homo

genatos contendo cerca de 25 mU de trealase (0,5 tubos di

gestivos) foram aplicadas a géis de poliacrilamida de dife

rentes concentrações. A separação eletroforética foi rea

lizada com uma corrente de 2,5 mA/coluna por cerca de Ih a
0--4 C. Apos as corridas os geis eram fracionados em um fra-

cionador de géis de acri1amida com tampão citrato-fosfato

O,IM pH 6,0. Frações de 12 gotas (correspondendo a 2 rnm de

gel) foram coletadas com 6 auxilio de um coletor de fra

çoes. A cada fração foi adicionada trealose tamponada para
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ficar trealose 15 mM, tampão citrato-fosfato 0,05M pH 6,0.

As incubações foram terminadas apÓs 2 h a 370 C pela adi

ção de DNS como descrito acima (2.7). A recuperação da

atividade de trealase aplicada aos géis variou entre 68 e

77%.

2.15 PESO MOLECULAR DA TREALASE

O peso molecular da trealase foi de

terminado medindo-se a sua migração eletroforética em géis

de poliacrilamida de diferentes concentrações (4, 5,5, 7,

8,5 e 10%) (DAVIS, 1964) e comparando-se o seu comporta

mento eletroforético com aquele de proteínas de peso mo

lecular conhecido de acordo com HEDRICK & SMITH (1968).

As proteínas utilizadas como padrões foram albumina de

ovo (PM = 43000), alfa amilase de pâncreas de porco (PM =
45000)1 catalase (PM = 232000) e ferritina (450000). A

posição das proteínas padrões no gel foram reveladas por

coloração com negro de amido (amido black), enquanto que

aquela da trealase foi evidenciada após fracionamento do

gel e ensaios como descrito acima. A tangente m, que e

proporcional ao peso molecular da proteína, foi calcula

da por regressão linear a partir de gráfico de 100 x log

(Rm x luO) contra concentração do gel, onde Rm é a migr~

ção da proteína em relação ao corante marcador. Os coefi

cientes de correlação lineares encontrados foram superi

ores a 0,99 para as proteínas padrões e a 0,97 para a trea

lase.

2.16 FOCALIZAÇÃO ISOEL!TRICA DA TREALA8E

Dois cilindros de gel de poliacrila-

. mida 7,5% foram utilizados. Em ambos foi adicionado an

tes da polimerização uma alíquota da preparação da enzima

contendo 12,5 mU e um volume de Ampholine 40% (pH 3-10)

suficiente para o gel ficar 1,5% em Ampholine. A eletrofo
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ca1ização foi realizada a 40 C usando 31 V/em até que a co~

rente se tornasse invariável em relação ao tempo. Após a

e1etrofocalização, um cilindro foi fracionado e ensaiado co

mo descrito acima (2.14), enquanto que o outro cilindro a

pós ter sido fracionado da mesma forma utilizando água bi

destilada no lugar do tampão, teve o pH de suas frações me

di:io cem U~1\ eletrodo de vidro, após descansar durante a

noite a 4oC. A recuperação da atividade de trealase ap1ic~

da nos géis foi cerca de 67%.

2.17 PURIFICAÇÃO PARCIAL DA TREALA8E

Amostras de trealase do tubo digesti

vo de R. americana foram separadas eletroforéticamente em

várias colunas de géis de acrilamida 8,5%. As regiões

dos diferentes géis que deveriam conter a trealase, basean

do-se na sua migração, foram cortadas, homogeneizadas em

tampão citrato-fosfato 0,02M pH 6,0 e, apos ajustar o pH do

homogeneizado para 6,0 com HCl 3N, ele foi deixado a 40 C

durante a noite. Em seguida, o homogeneizado foi centrifu

gado e o sobrenadante dialisado contra 100 volumes de água

destilada por 12h. O dialisado apresenta cerca de 55-65%

da atividade aplicada no gelo A combinação de ultracen 

trifugação e separa~ão eletroforética resulta em uma

recuperação de 53-63% da atividade do homogeneizado inicial

e numa atividade específica (1,6 unidades/mg proteína, a

37oC, pH 6,0) 26 vezes maior. A trealase parcialmente pu-

rificada é bastante estável e nenhuma alteração em sua

atividade foi notada após dois meses mantida ã -IOoC em

água neutralizada.

2.18 PARÁMETROS TERMODINÂMICOS DE IONIZAÇAO DA

TREALA8E

Ensaios de trealase foram realizados em

tampão universal em pelo menos 10 pHs diferentes, nos qua~
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a enzima permanece estável, e os Vmax ap e Km aparentes

(Km ap) foram determinados em cada pH a partir de plotes

de Lineweaver-Burk. O pH do tampão foi ajustado por titul~

ção com NaOH 0,2N na temperatura do ensaio. Os pKs dos

grupos ionizáveis do sitio ativo da enzima livre (pKel e

pKe 2 ) e do complexo enzima substrato (pKes l e pKes 2 ) fo

ram determinados por plotes lineares de Km /V em
_ + + ap maxav

funçao de [H] e l/V contra 1/ [H 1, respect~vainen-. ._ max ap . +
te, a concentraçao elevadas (pKele pKesl ) e baixas de H

(pKe2 e pKes2) (cf. SEGEL, 1975). As entalpias padrão de

ionização (6E9 ) foram calculadas a partir das inclinalon -
ções dos plotes lineares de pK em função do inverso da tem

peratura absoluta que obedecem a equaçao:

2,303 R T
pK =

LI H'?
lon 1

x - + constante

As inclinações das retas de regres

sao linear e seus limites de erro foram calculados segun

do SALZBERG et alo (1969). As energias livres padrão de

ionização (6Go, ) foram calculadas pela equação
lon

°LlG = -2,303 RT pK

a partir dos pKs interpolados no gráfico de pK contra l/To

Os limites de erro dos pKs foram calculados segundo CAMP

BELL (1967). A entropia padrão de ionização (LISO, ) foilon
calculada pela equação:

6S0, = (6Ho, - LIGO, )/T
lon lon lon

2.19 pKs DA TREALASE EM DIOXANA

O pH do tampão universal-dioxana foi

ajustado por titulação Gom NaOH 0,2N na temperatura de eg

saio (25°C) como recomendado por BACARELLA et alo (1958).

Tampões acetato em dioxana foram usados para padronizar °
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A inibição múltipla de urna

dois inibidores competitivos lineares simples

(r e j) é descrita pelos equilíbrios mostrados

enzima por

diferentes

abaixo:

Ej K.

+ ~J
raR! j

+
K K

P1 P
r;Ij E< ES ---> E + P--->

aK]\ .
+

I

1/J + K.
EI

.~ l

2.20 INIBIÇÃO MÜLTIPLA DE TREALASE

pHrnetro. Os pKs do ácido acético nas concentrações de dio

xana usadas foram interpolados a partir dos dados da li te

ratura corno recomendado por HARNED & FALLON (1939). Os en

saios enzimáticos e as determinaçoes dos pKs foram reali

zados corno descrito anteriormente (2.18).

A equaçao pertinente é:

1 K (1 -liL) ltl 1 (1+
Km + + m= ------ ---v [sJvmax aK j K. Vmax [S]l

Urna maneira muito conveniente de reali

zar uma análise de inibição múltipla consiste em plotar l/v

contra a concentração de um inibidor (I) a concentração cons

tante de substrato e a diferentes concentrações fixas do

outro inibidor (j) (YONETANI & THEORELL, 1964, SEMENZA &

von-BALTHAZAR, 1974). Entretanto, quando dioxana é um dos

I .
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inibidores, surgem algumas dificuldades, uma vez que ela

muda a constante dielétrica do meio, resultando em deslo

camentos do pH ótimo da trealase. Devido a isso, as mod!

ficações nas velocidades iniciais da trealase a diferentes

concentrações de dioxana são consequências tanto de inib!

ção competitiva quanto de deslocamentos do pH ótimo da en

zima. Afim de evitar este problema, nós plotamos l/v

[IJ/Ki em apenas uma concentraçâo de dioxana. A linha re

ta resultante foi comparada com linhas teóricas calculadas

a partir da equação de velocidade acima, assumindo dife

rentes valores para a.



3. RESULTADOS

3.1 HIDROLASES DO TUBO DIGESTIVO DE R. americana

3.1.1 Determinação do pH no conteúdo do tubo

digestivo

A Tabela 111 apresenta as determinações

de pH para as diferentes seções do tubo digestivo de R.

americana como descrito em 2.4. Uma vez que o método de

determinação de pH utilizado está baseado na diluição da a

mostra pelo indicador de pH, ele so e rigorosamente aplic~

vel se a solução testada for tamponada adequadamente. Para

testar isso as amostras foram diluídas entre 3 e 5 vezes

em relação ao método descrito (2.4) com os mesmos indicado

res de pH usados anteriormente e as determinações foram re

feitas. Os resultados obtidos foram essencialmente os mes

mos apresentados na Tabela 111.

3.1.2 Carboidrases do tubo digestivo de R.

americana

As carboidrases listadas na Tabela IV

foram ensaiadas preliminarmente no tubo digestivo anterior,

médio e posterior e também nas glândulas salivares. Toda

atividade considerada significante {superior a 3% da ativi

dade encontrada no tubo digestivo inteiro) restringe-se ao

intestino médio. Devido a isso estes foram divididos em

vários segmentos e ensaiados. Os resultados são mostrados

na Tabela IV.

A atividade recuperada nos vários seg

mentos var~ou na maioria dos casos entre .100±15% daquela

encontrada no tubo digestivo inteiro. Entretanto, a recup~

ração das atividades observadas sobre maltose, NPS Gal,

NPa Gal, lactose e celobiose foi superior a 120%, chegando

ne caso de NPS Gal a 205%. ~ interessante observar que es-
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TABELA III

pH do conteúdo do tubo digestivo médio de Rhynchosciara

pH

Intervalo Média

Região do tubo

digestivo médio

Ceco

Parte anterior

Parte média

Parte posterior

americana

N9 de

determinações

14

13

12

12

7,2 - 7,5

8,7 - 9,0

8,8 - 9,2

8,4 - 8,8

7,3

8,8

8,9

8,6



TABELA IV

Distribuição das carboidrases no intestino médio de ~. americana 1

possiveis EC CC EVA EVP CMP SornaEnzimas

U U U U U U
Nome EC 3.2.1 Substrato mU/mg (%sorna) mU/mg (%soma) mU/mg (%soma) mU/mg (%soma) mu/mg (%soma) mU/mg (%soma)

a-amilase
2 1 amido 23,1 7,8 t 5O ,4 31,3 98,8 17,2 30,5 4,2 144,1 39,5 88,4 100

Glicoamilase
3 3 amido 9,0 33,2 1,9 4,3 11,8 22,7 20,9 32,0 2,6 7,8 8,0 100

Celulase 4 CMC 36,1 25,8 56,7 25,1 12,4 4,6 38,2 11,3 56,9 33,2 41,5 100

a-glicosidase 20 mal tose 30,0 53,8 0,0 0,0 15,4 14,4 42,7 31,8 0,0 0,0 28,8 100

a-glicosidase 20 sacaros.e 15,1 53,6 0,0 0,0 14,1 26,1 ).3,8 20,3 0,0 0,0 14,6 100

a-glicosidase 20 NPaGli 31,0 58,4 4,0 4,7 6,6 6,4 38,4 30,0 0,4 0,5 15,7 100

B-glicosidase 21 Celobiose 39,2 78,7 0,0 0,0 0,6 0,6 25,0 20,7 0,0 0,0 25,8 100

tl-glicosidase 21 NPtlGli 43,9 83,0 010 010 0,6 0,5 21,0 16,5 010 0,0 27,3 100

a-galactosidase 22 NPaGal 1,5 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 9,0 0,3 11,5 0,5 100

il-galactosidase 23 lactose 12,6 61,8 0,0 0,0 2,0 5,2 - 16,2 33,0 e,o 0,0 10,5 100

B-galactosidase 23 NPtlGal 208 75,4 0,0 0,0 14,8 2,8 146 21,8 0,0 0,0 143 100

Trealase 28 Trealose 26,7 9,3 345 74,8 15,2 2,8 41,6 6,0 24,8 7,1 84,8 100

1. As carboidrases foram determinadas no epitélio dos cecos (EC), conteúdo luminal dos

cecos (CC), epitélio ventricular anterior (EVA), epitélio ventricular posterior

(EVP) e no conteúdo da membrana peritrófica (CMP). Sorna refere-se à sornatória das

atividades recuperadas nas diferentes partes do intestino médio.

2. Determinado a partir do aumento de grupos redutores. Ver Material e Métodos.

3. Determinado a partir do aparecimento de glicose. Ver Material e Métodos.
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sas atividades são restritas às células. Devido a isso é

possível que elas sejam particularmente sensíveis a enzimas

proteolíticas (que ocorrem principalmente fora das células,

ver abaixo), enquanto que nos homogeneizados de epitélios

lavados elas manteriam a sua atividade intacta, resultando

em recuperaçoes superiores a 100%.

A amilase determinada por aparecimento

de grupos redutores a pH 8,0 é uma a-amilase, conforme será

mostrado por estudos de seu padrão de ação (3.2.4). A de

terminação da a-amilase não é afetada pela presença de gli

coamilase porque esta tem uma atividade a pH 8,0 30 vezes

menor que a da a-amilase (resultados não apresentados).

A maior parte da atividade de glicoami

lase ocorre nas células, seu pH ótimo é 6,0 e sua atividade

específica é sempre inferior à da maltase e da a-amilase

nos mesmos segmentos do tubo digestivo (Tabela IV). Isso s~

gere que a atividade medida como glicoamilase em células

consiste realmente no produto da ação de a-amilase acopla

da à da maltase. A minúscula atividade de glicoamilase en

contrada extracelularmente pode corresponder à pequena qua~

tidade de glicose produzida sob a ação da a-amilase, que é

extremamente ativa nesses locais. Usualmente o ensaio de

glicoamilase é feito na prese~ça de EDTA (p. ex. O'DONNELL

& McGEENEY, 1975) para inibir a a-amilase e assim evitar

os problemas descritos acima. Entretanto, a presença de

EDTA no meio de reação não inibe a a-amilase de ~. ame

ricana (3.2.3). Dessa forma, a verificação segura da

existência de glicoamilase em R.americana deverá aguardar

estudos que envolvam a sua separação física da a-amilase.

A atividade celulásica{Tabela IV) foi

medida com CMC como substrato, o qual é clivado em exten

sões variáveis pelos diferentes componentes do sistema cel~

lase (WOOD, 1975). Embora esta medida não permita saber

que componente do sistema da celulase está sendo ensaiado,

resultados pre liminares usando papel de filtro como subs

trato sugeriram que ~. americana possui um sistema de celu
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completo. Papel de filtro é o substrato recomendado

a determinação prática da atividade celulásica com

(MANDELS et aI., 1976).

",

Como a atividade de celulase foi medida

pelo aumento de grupos redutores, ela deverá estar super

estimada nas frações celulares devido a presença de S-gli

cosidase. Experimentos controles, nos quais o aparecimen

to de glicose foi medido no meio de reaçao, mostraram que

cerca da metade do incremento de grupos redutores, quando

se utilizava frações celulares como fonte de enzimas, era

devido ao aparecimento de glicose. Como ao se utilizar

frações extracelulares não aparece glicose no meio de rea

ção, o surgimento desta nas incubações com material celu

lar deve ser o resultado da ação da S-glicosidase sobre

celobiose ou moléculas pequenas de celodextrinas produzidas

pelo sistema celulase. Esse problema poderia ter sido evi

tado ensaiando-se a celulase com CMC por um método viscosi

métrico, embora assim apenas a atividade endocelulásica do

sistema celulase teria sido ensaiada (cf. WOOD, 1975).

A elevada atividade celulásica remanes

cente nos segmentos intestinais lavados, mesmo levando-se

em conta que estão superestimados, em comparação com aque

la do tubo digestivo inteiro (Tabela IV), torna razoável

supor que a atividade celulásica seja uma secreção do veg

trículo, e não um produto de microorganismos presentes no

lúmen do tubo digestivo. Em contraste com esses resulta

dos, existem os de P. americana onde os segmentos do tu

bo digestivo perdem praticamente toda a sua atividade ce

lulásica após lavagem extensiva, o que foi interpretado co

mo sendo devido à remoção de microorganismos celulolíticos

(WHARTON et aI., 1965).

A atividade hidrolítica sobre mal tose ,

NPa Gli e sacarose é restrita às células e possui uma dis

tribuição entre os segmentos aproximadamente igual (Tabela

IV). Isso sugere que a existência de uma a-glicosidase ge

ral (EC 3.2.1.20). Por outro lado, resultados preliminares
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indicam a ocorrência de maltases solúveis e ligadas a mem

branas, além da existência de pelo menos duas maltases so

lúveis por cinética de inativação térmica.

A enzima que hidroliza celohiose pare

ce ser a mesma que hidroliza NPB Gli, urna vez que as ativi

dades específicas em relação a ambos substratos é a mes

ma nos diferentes segmentos (Tabela IV), sugerindo que o

radical aglicone não influencia em nada a ação enzimática.

Essa enzima deve ser, portanto, uma B-glicosidase geral (EC

3.2.1.20). Contrariamente ao demonstrado em outros insetos

(p. ex. MORGAN, 1975c), essa enzima parece não clivar lact~

se em ~. americana, urna vez que a razão das atividades s~

bre celobiose e lactose variam muito entre os diferentes

segmentos (Tabela IV). O significado fisiológico da enzima

que cliva B-galactosídeos em ~. americana fica inexpli

cado, porque esses substratos não devem ocorrer na dieta

destas larvas. Segundo BARNARD (1973b) essa enzima sem fU~

ção conhecida, que também ocorre em vários outros inverte

brados, deve ser considerada como vestigial.

Parece ocorrer uma a-galactosidase ge

ral (EC 3.2.1.22) em~. americana conforme ensaios com NPa

Gal (Tabela IV) e com melibiose (não mostrados). Os en

saios com melibiose só foram realizados com tubos digesti

vos inteiros, devido às grandes quantidades de material n~

cessário para cada determinação e, parisso, não constam

da Tabela IV.

A trealase é uma das principais carboi-
. . . . . . . . . .

drases do tubo digestivo deR.anteriC'ana", juntamente com a

a-amilase,e ocorre principalmente no lÚIDen dos cecos e em

menor quantidade nos epitélios (Tabela IV).

3.1.3 Proteases do tubo disestivo de

R.americana

Da me~ma forma que as carboidrases, ne

nhuma atividade significante de proteases foi detectada nas

glândulas salivares, intestino anterior e posterior de R.
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americana. As atividades de proteases determinadas em dif~

rentes segmentos do intestino médio são mostradas na Tabela

V.

A atividade recuperada nos diferentes
+segmentos variou entre 100-20% daquela encontrada no tubo

digestivo inteiro para as hidrolases de ZGly Phe, BGly Phe

e Gly-Gly. A recuperação das demais atividades foi sempre

inferior a 65%, atingindo no caso da hidrolase de BTEE ape

nas 42% da atividade determinada no tubo digestivo inteiro.

Uma explicação para essas recuperações baixas seria admitir

a existência de formas inativas das enzimas nas frações ce

lulares que seriam ativadas no homogeneizado de tubo diges

tivo inteiro. A ausência de atividade hidrolítica sobre

BTEE nas células (Tabela V) fortalece essa hipótese. Embo

ra a nao detecção da hidrolase de BTEE em células pudesse

sugerir também que essa enzima não é produzida pela larva,

mas consistiria em uma contaminação presente no alimento

e/ou microorganismos do lúmen da membrana peritrófica, o f~

to da atividade específica da hidrolase de BTEE ser maior

no lúmen do ceco que no da membrana peritrófica (Tabela V) ,

torna pouco provável essa possibilidade.

A atividade proteinásica total dos seg

mentos do tubo digestivo foi medida usando-se albumina como

substrato (Tabela V). Baseando-se apenas na hidrólise de

diferentes substratos, distinguiu-se uma atividade do tipo

tripsina (hidrólise de TAME e BAPA) e outra do tipo quimo

tripsina (hidrólise de BTEE) das quais a atividade trípti

ca parece ser a mais importante (Tabela V).

Estudos preliminares com PMSF indicaram

que este inibe cerca de 50% da atividade proteinásica de h2

mogeneizados de tubos digestivos de ~.americana. Isto sug~

re por um lado a existência de serina-proteinases,o que su

porta a hipÕtese de que as atividades sobre TAME (e BAPA)

e BTEE sejam respectivamente de enzimas similares a tripsi

na e a quimotripsina e, por outro lado, torna possível

admitir a existência de outros tipos de proteinases como as

descritas para!. bisselliela (WARD 1975a,d,e).



TABJ;:LA V

1
Distribuição das proteases no intestino médio de R. ~a~

Enzimas possiveis EC CC EVA EVP CMP Soma

U U U U U U
Nome EC3.4 Substrato mU/mg (%somil ) mU/mg (%soma)mU/rng (%soma) mU/mg (%soma) mU/mg (%soma) mU/mg (%soma)

- Aminopeptidase 11.- LpNA 1457 44,5 1348 29,7 187,6 3,5 599,8 8,8 464,8 13,5 836,3 100

Arninopeptidase 11.- ArgBNA 256,9 43,5 307,6 32,4 32,1 2,8 108,1 7,6 98,5 13,7 174,9 100

Carboxipeptidase A 12.2 ZG1yPhe 212,3 50,2 120,6 17,7 104,7 12,9 90,4 8,8 53,9 10,4 125,5 100

~ Oarboxipeptidase B 12.3 BG1yArg 17,1 77,5 2,1 5,8 0,0 0,0 4,9 9,3 2,0 7,4 6,5 100

G1icilglicina

dipeptidase 13.1 G1y-G1y 114,5 58,8 59,4 18,9 29,0 7,7 36,4 7,7 16,3 6,9 54,6 100

Proteinase 21.- Albumina 150,2 8,9 1620 59,7 5,5 0,1 0,0 0,0 645 31,3 498,6 100

Quimotripsina 21..1 BTEE 0,0 0,0 c.,., o 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 486,4 50,2 201,3 100VJI f..J

- Tripsina 21,4 TM1E 555,9 12,2 3854 52,6 259,7 3,0 322,"5 2,9 1626 29,3 1348 100

'l'ripsina 21.4 BAPA 7,1 9,3 61,8 50,5 2,5 1,7 2,8 1,5 34,4 37,0 22,5 100

1. As determinações· foram realizadas nos mesmos segmentos do tubo

digestivo descritos para carboidrases (TABELA IV)
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As aminopeptidases foram estudadas uti

lizando-se como substratos ArgSNA e LpNA (Tabela V). Ou

tros substratos de aminopeptidases foram utilizados (Gly

-Gly-Gly, GluNA), mas devido às baixas atividades encontra

das eles foram abandonados.

Os resultados mostrados na Tabela V su

gerem a existência de duas carboxipeptidases em ~. ~~

cana que foram denominadas de carboxipeptidase A e carbo~

xipeptidase B conforme os substratos hidrolizados. Será ne

cessária, entretanto, uma maior caracterização dessas en

zimas para se assegurar que as denominações adotadas sao

convenientes.

3.1.4 Carboxilesterases e fosfatases do tubo

digestivo de R. americana

Todas as enzimas listadas na Tabela VI

foram ensaiadas preliminarmente no intestino anterior, mé

dio e posterior, além das glândulas salivares. Da mesma

forma que para carboidrases e proteases toda atividade si~

nificante restringe-se ao intestino médio.

A recuperação das atividades ensaia

das nos vários segmentos do intestino médio e apresent~

das na Tabela VI foi sempre superior a 150% da atividade

encontrada no tubo digestivo inteiro. Esse resultado con

corda com o anteriormente observado para várias glicosid~

ses (3.1.2) e deve ter a mesma explicação.

A esterase inespecifica (EC 3.1.1.1.)

ensaiada com aNA é restrita às células e apresenta uma

atividade especifica aproximadamente constante em todas as

células do intestino médio (Tabela VI).

NPM foi utilizado como substrato de

lipases devido ao fato dele não formar soluções em meio

aquoso e ser fácil de ensaiar por ser cromogênico. Embora

ensaios com homogeneizados de intestinos médios inteiros,

usando ó~êo de oliva como substrato, mostraram a existênc~
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3.2 A AMILASE DO TUBO DIGESTIVO DE R. americana

3.2.1 Efeito do pE, concentr~~o de substrato e

temperatura

R. americanaA fosfatase alcalina de

(Tabela VI) é semelhante a descrita para outros organis

mos (cf. FERNLEY, 1971) pelo fato de ser ativada por Mg++.

A adição de Mg++ 1 mM em homogeneizados de tubos digesti

vos inteiros de R. americana ativa a enzima de 214 %. Ela

é restrita às células e ocorre preponderantemente no epité

lio do ceco e do ventrículo posterior (Tabela VI).

A fosfatase ácida é restrita às células

e tem uma ~istribuiçao diferente da fosfatase básica, ocoE

rendo preferencialmente no epitélio do ceco e do ventrícu

lo anterior (Tabela VI) •

de uma triacilglicerol lipase (EC 3.l.l.3), não se pode as

segurar que essa enzima seja a mesma que hidroliza NPM. A

lipase (NPM) ocorre apenas no ventriculo anterior. A ativi

dade encontrada na membrana peritrófica deve ser uma conta

minação por material do ventriculo anterior, a julgar pela

sua atividade especifica extremamente baixa.

O pH ótimo da amilase intestinal de R.

americana é 6,8 na ausência de ativadores (Fig. 1). Na pre

sença de cloreto 10 mM, entretanto, a amilase ê ativada e

o pH ótimo é deslocada para 8,0 (Fig. 1).

O efeito da concentração de 'substrato

na amilase intestinal é mostrado na Figura 2 usando um

plote de Lineweaver-Burk. E interessante notar que solu

ções frescas de amido apresentam desvios da linearidade so

mente a concentrações muito maiores (2%) do que soluções

de amido mais velhas (0,5%). O Km aparente calculado dos

dados da Figura 2 é O~14% da presença e na ausência de clo

reto.
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FIGURA 1. Efeito do pH na atividade da amilase intestinal de R. americana. A linha con
tínua corresponde aos ensaios realizados' na presença de NaCI-IO mM, enquanto que a
linha tracejada, na sua ausência. Os tampões utilizados (O,05M) foram citrato-fosfato
(O), fosfato (l~), Glicina-NaOH (O), e fosfato-NaOH (.). Os ensaios foram realizados com
amido solúvel 0,5% por 2 h a 37oC.
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FIGURA 2. Efeito da concentração de substrato na atividade
da amilase intestinal de R. americana. v, mg de mal tose
aparente/intestino/h. [sJ~ concentração-de amido solúvel
(%). Os ensaios foram realizados em tampão fosfato 0,05M

pH 8,0 por 2 h a 370C na presença de NaCl (e,o) ou na sua
ausência (~) usando soluções de enzima e amido dialisados
como descrito em Material e Métodos (2.8~. As soluções fo
ram preparadas imediatamente (e;~) ou 3h (o) antes do uso.
A linha reta foi ajustada aos pontos (e) entre 0,025 e 1,0
% (r= 0,9976) e aos pontos (~) (r= 0,9986) usando o méto
do dos quadrados mínimos. r é o coeficiente de correla
ção linear.
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A Figura 3 mostra, usando um plote de

Arrhenius, um aumento exponencial na velocidade com a tem

peratura até esta alcançar um ótimo de SOoC, que é seguido

por um acentuado declineo a temperaturas mais elevadas. A

energia de ativação aparente (Ea ) para catálise de amilase

intestinal calculada entre 12 e 3SoC é 4,8 Kcal/mol, enqua~

to que a energia de ativação aparente para a reação de de~

naturação determinada entre SO e 80°C é 37,5 Kcal/mol. A

temperaturas acima de 35°C os pontos desviam-se de forma

crescente da reta (Fig. 3) sem se ajustar, entretanto, em

outra reta. Isto sugere que uma desnaturação térmica irre

versível está ocorrendo e não uma modificação na energia

de ativação aparente na temperatura de transição (3SoC) co

rno descrito anteriormente para várias enzimas (DIXON & WEBB

1964), incluindo-se a-amilases (MARKOVITZ et aI., 1956).

Urna inspecção na Figura 4 confirma a existência de uma

crescente desnaturaçao térmica irreversivel a temperaturas

superiores a 35°C.

3.2.2 Efeito de ãnions e de inibidores de enzimas

A ligação de cloreto à amilase do tubo

digestivo foi medida por cinética de ativação a 370 C, como

mostrado na Figura 5. A constante de dissociaçao (KD) do

complexo enzima-cloreto é igual a 1,6 mM a 370 C, que é dá

mesma ordem do KD medido para a-amilase de mamíferos (LE

VITZKI & STEER, 1974). A menor concentracão de cloreto que

ativa completamente a enzima é 10 mM (nao mostrado na Figu

ra 5). A ligação do cloreto·~ amilase do tubo digestivo

nao altera ° Krn para amido, mas aumenta ° Vmax por um fa

tor de 34 (Fig. 2). Desde que ° V em ambas as curvas émax .
calculado para a mesma quantidade de enzima, podemos con-

cluir que cloreto causa um aumento de 34 vezes no K t'ca

Os ânions brometo, nitrato e iodeto at!

vam a amilase intestinal de ~. dmeric~ de, respectivame~

te, 91, 27 e 14% em relação ao cloreto. Esses resultados

são similares àqueles encontrados para a a-amilase de maIDÍ-
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FIGURA 3. Efeito da temperatura na amilase intestinal de
~. ameriçana. Os ensaios foram realizados em tampão fosfa
to 0,05M pH 8,0, amido solúvel 0,5%, NaCl 10 mM por 2h~
Uma linha reta foi ajustada aos pontos entre 12 e 35 0C
(r= 0,9944) e entre 50 e 800 C (r= 0,9976) usando o método
dos quadrados mínimos. r e v como na Figura 2.
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FIGURA 4. Estabilidade térmica da amilase intestinal de
R. americana. Amostras de homogeneizados eM tampão fosfa
to O,IM pH 8,0 foram submetidas às temperaturas indicadas
por 2h, antes da determinação da atividade de amilase nas
condições descritas na Figura 3, a 370C.
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FIGURA 5. Ativação da amilase intestinal de R. americana
por cloretoi plote dos duplos recíprocos. O efeito ao clo
reto foi calculado subtraindo-se a velocidade na ausên=
cia de cloreto, vo ' daquela na presença de cloreto, vCl'
em idênticas condições. Os ensaios foram realizados co
rno na Figura 4, exceto çue o cloreto variou corno indica
do na figura e as solucões de enzima e amido foram diali
zadas corno descrito ern"Material e Métodos (2.8). A linhã
reta (r= 0,9998) foi ajustada aos pontos usando o método
dos quadrados mínimos. v corno na Figura 2.
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feros (LEVITZ"KI & STEER, 1974), embora nitrato e iodeto se

jam comparativamente ativadores menos eficientes da amila

se de R. americana do que daquela de mamiferos.

A Figura 6 mostra o efeito de Cu++ e a

Figura 7 o efeito de Hg++ sobre a amilase de ~.americana

usando plotes de Dixon (DIXON, 1953a). Cu++ inibe a amilase

de forma não competitiva com Ki = 0,23 mM, enquanto que a

inibição causada por Hg++ é do tipo competitivo com um Ki =
0,21 mM. Ambas inibiçges são lineares simples, tais como

demonstrado pelos replotes das inclinações de gráficos de

Lineweaver-Burk contra concentração de inibidor. A Figu

ra 8 mostra que a inibição da amilase de ~. americana por

diferentes concentrações de Hg++ atinge o equilíbrio após

20-30 min de incubação na ausência de substrato.

As a-amilases de Bacillus subtilis (Di

CARLO & REDFERN, 1947) e saliva humana (MUUS et al., 1956)
.- . . d ++ ++ -. dsao lnatlva as por Cu e Hg em uma extensao aproxlma a-

mente a mesma daquela de ~.~meri~. Os poucos trabalhos

que fazem referência a esse assunto em insetos são geralmen

te incompletos (p. ex. APPLEBAUM et al., 1961).

p-Mercuribenzoato (0,1 mM) e iodoaceta

to (50 mM) não inibem a amilase intestinal de R. america-

n~. Resultados similares foram publicados para outras a-a

milases como a de pãncre~s (CALDWELL et al., 1945), ~. sub

tilis (Di CARLO & REDFERN, 1947) e Drosophila melano~ster

(DOANE, 1969).

3.2.3 Efeito de-E.álcio

Amostras de amilase do tubo digestivo

de ~. amer~~ dialisadas 48h contra tampão e contra ED'lA

10 mM perdem cerca de 20 e 70% de sua atividade respectiva

mente. A perda de atividade contra tampão parece ser cons~

quência da exposição prolongada a algum contaminante preseg

te no tampão, uma vez que a adição de EDTA 10 mM ao meio de

reação restaura completamente a atividade do dialisado con

tra tampão. Nesse sentido é interessante notar que metais



o

52

1

FIGURA 6. Inibição da ami1ase intestinal de R. americana por
CuS04' Amostras de homogeneizadosem tampãõ Veronal 0,1 M
pH 8,0 foram mantidos por 60 min a 40 C com concentrações di
ferentes de CUS04 antes da adição do substrato e ensaio em
tampão Veronal 0,05M pH 8,0, NaCl 10 mM, por 2 h a 370 C. SI'
amido solúvel 0,125%; 82' amido solúvel 0,25%. As linhas r!
tas (rl = 0,9964; r2= 0,9969) foram ajustados aos pontos u
sando o método dos quadrados mInimos.



FIGURA 7. Inibição da amilase intestinal de ~. americana
por HgC12. Os ensaios foram realizados como descrito na
Figura 6 exceto que Tris-HCl substituiu o tampão Vero
nal e HgC12 substituiu CuS04. r l = 0,9994, r 2= 0,9921.
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FIGURA 8. Inibição da amilase intestinal de R. americana
por HgC12 em função do tempo. Amostras de homogeneizados
em tampão Tris.HCl pH 8,0 foram mantidas pelos tempos in~

dicados a 40 C com concentrações diferentes de HgC12 an
tes da adição de amido solúvel (0,25%, final) e ensaio em
tampão Tris-HCl pH 8,0, NaCl 10 mM, por 2h a 37°C.
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pesados presentes em drogas "pro analise" de boa procedência

são capazes de inibir parcialmente a amilase salivar (MUUS

et al., 1956).

. - ++A adlçao de excesso de Ca aos dialisa

dos de amilase intestinal de R. americana contra EDTA nao

reativa a amilase, embora este íon interrompa sua inativa

ção durante uma incubação prolongada (90h) na presença de

EDTA. Afim de evitar degradaçao proteolítica da amilase

durante a diálise, homogeneizados de tubos digesti~os de R.

americana foram preparados e dialisados na presença de

PMSF 1 mM. Os resultados obtidos foram iguais aos encontra

dos na ausência de PMSF. Uma vez que evidências recentes

(resultados não publicados) sugerem que existem outras pro

teinases além das serina proteinases no tubo digestivo de

~. americ~na, nao se pode decidir entre a possibilidade da

amilase estar sofrendo degradaçao proteolítica e/ou estar em

condições inadequadas durante a diálise contra EDTA. Os re

sultados, embora não conclusivos, sugerem que um metal diva

lente, que poderia ser cálcio, é essencial para a amilase

de ~. americana, da mesma forma que para as amilases de va

rias fontes (VALLEE et al., 1959), incluindo insetos (APPLE

BAUM, 1964; DOANE, 1969; BUONOCORE et al., 1976).

3.2.4 Padrão de açao de amilase

A Figura 9 mostra que a amilase do tubo

digestivo de R. americana é uma endoamilase (a-amilase, EC

3.2.1.1) porque sob sua ação ocorre uma grande diminuição

de peso molecular do amido (medido pelo valor azul) como con

sequência de um pequeno número de ligações glicosídicas hi

drolizadas (medido pelo valor de redução). A Figura 9 mos

tra também que o padrão de ação da amilase do tubo digesti

vo de R. americana é diferente daqueles da amilase do pân

creas de porco e de -ª. subtilis. t; importante notar que os

resultados apresentados não estão afetados pelo processo de

envelhecimento da suspensão de amido, porque este não ocorre

em soluções de concentração 0,5% em tempos inferiores a 5h

(Fig. 2).



60

40

20

10 20 30

pp

40

J

Valor de redução como % de maltose aparente

FIGURA 9. Comparação da ação de amilases de diferentes fon
tes .sobre amido solúvel 0,5%. Valor azul é definido comõ
(At/Ao)xlOO, onde Ao e At são as absorbâncias (620 nm) do
complexo de iodo das amostras incubadas no tempo zero e a
t min de hidrólise. (e) RA, amilase intestinal de R. ame
ricana em tampão fosfato 0,05M pH 8,0, NaCl 10 mM; 3~i
(Â) PP, a-amilase de pâncreas de porco em tampão fosfato
0,05M pH 6,9, NaCl 10 mM, 400 Ci (o) BS, a-ami1ase de Ba
cillus subtilis em tampão fosfato 0,05M, pH 6,4, NaCI
10 mM, 400C.
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A atividade de trealase encontrada em

3.3 A TREALASE DO TUBO DIGESTIVO DE R. americana

comple

repeti-

homogenatos do intestino médio de R. americana e

tamente solúvel (Tabela VII) e não é aumentada por

dos congelamentos e descongelamentos.

3.2.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida

3.3.1 Distribuição intracelular

A a-amilase de R. americana pode ser

separada eletroforeticamente em duas isozimas principais

em gel de poliacrilamida (Fig. 10). Um e algumas vezes do

is picos menores de atividade são encontrados nos géis

com uma mobilidade maior do que aquele do segundo pico prig

cipal. Na Figura 10 apenas um de tais picos é visível (Fr~

ção 19). A recuperação da atividade amilásica aplicada nos

géis é da ordem de 64-YI%, o que concorda com os resultados

de MUUS & VNENCHAK (1964) para amilase salivar medida em

condições aproximadamente iguais às nossas. O pico princi

pal corresponde a aproximadamente 80% da atividade encon

trada nos géis, enquanto que o segundo pico varia entre 10

e 20% dependendo da ocorrência das isozimas minoritárias de

mobilidade elevada.

3.3.2 Propriedades físicas e ausência de isozimas

Existe apenas uma espécie molecular re~

ponsável pela atividade trealásica solúvel encontrada no

intestino médio de R.americana. Esta afirmação é baseada

no fato de que amostras de homogeneizados de intestino mé

dio, após separação eletroforética em cinco concentrações

diferentes de gel de poliacrilamida ou após focalização iso

elétrica em gel, apresentam apenas um pico de atividade.Os

dados de migração em gel foram usados para estimar o peso

molecular de trealase como sendo 122000 daltons (Fig. 11) e

a focalização isoelétrica mostrou que o pI da trealase é

4,6 (Fig. 12).
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FIGURA 10. Atividade amilásica em urna coluna de gel de
poliacrilamida após urna corrida eletroforética de 6h.
As condições da corrida e ensaio estão descritas em Ma
terial e Métodos (2.11).
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TABELA VII

Distribuição da trealase nas frações subcelulares do

intestino médio de R.americana l

Fração Atividade

mUjintestino %

Homogeneizado 50,1 100,0

Sedimento, 10000g, 10 min 0,05 0,1

Sobrenadante, 10000g, 10 min 49,8 99,5

Sedimento, 105000g, 60 min 0,0 0,0

Sobrenadante, 105000g, 60 min 48,4 97,0

1- Intestinos médios de R. americana apos lavados e
xaustivamente com salina foram homogeneizados em
água bidestilada e neutralizada e então passados
em lã de vidro. O filtrado resultante foi subme
tido a centrifugação diferencial. Os sedimentos
foram dispersos em Triton X-IOO 0,1%, NaCl, 0,1 M
antes d~ ensaiar nas condições padrões da mesma
forma que os sobrenadantes. Os dados correspon
dem ã média de duas determinações independentes.
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FIGURA 12. Focalização isoelétrica da trealase intes
tinal de R. americana em gel de poliacrilamida. As
condições-são descritas em Métodos (2.16).
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3.3.3 "Estequiometria da reação e efeito do pH,

temperatura e concentração de substrato

Dois moles de glicose são formados por

ü~l de trealose pela ação da trealase, conforme determina

,.(ão feitas pelos métodos da glicose oxid~se-peroxidase ou

DNS.

o efeito da concentração de substrato

na trealase intestinal é mostrado na Figura 13 usando um

plote de Lineweaver-Burk, do qual foi calculado um Krn apa

rente de 0,67 mM para trealose. A enzima é altamente es

tável ao calor, desde que uma exposição a 50 0 C por 2h di

minui apenas 40% de sua atividade (Fig. 14). A energia de

ativação da trealase do tubo digestivo determinada em con

dições de saturação por substrato entre 10 e 30?C é 16,7

Kcal/mol (Fig. 14).

o efeito do pH sobre a atividade trea

lásica sugere a existência de um grupo desprotonado (pKl =
4,9) e um grupo protonado (pK2 = 8,3) no sítio ativo da

forma funcional da enzima, a qual apresenta um ótimo de

atívidade funcional aparente em pH 6,0 (Fig. 15). Um plote

de 10g(V a /Krn ) contr.a pH é ligeiramente deslocado pamax p ap -
ra pHs menores em relação ao mostrado na Figura 15, suge -

rindo que a ligação do substrato altera pouco a ionização

dos grupos prototrópicos' do sítio ativo. Consequentemente,

plotes de pKrn contra pH são muito pouco reveladores.

3.3.4 Natureza dos grupos prototrópicos do

sítio ativo

Numa tentativa de identificar os gru

pos prototrópicos do sítio ativo da trealase, a partir de

suas entalpias de ionização, determinamos os respectivos

pKs em diferentes temperaturas. Devido a dificuldade em

se determinar pKs a partir de plotes de Dixon(DIXON,1953b),

principalmente do grupo desprotonado em nosso caso, uma

vez que a trealase é instável em pHs menores do que 5,opt~



FIGURA 13. Efeito da concentração de substrato sobre
a atividade da trealase intestinal de R. americana.
Os ensaios foram realizados nas condições padroes.
A linha reta foi ajustada aos pontos pelo método dos
quadrados mínimos. r é o coeficiente de correlação
linear.

10,5
1/ (Trealose), mM-

l

63

Km =0,67 rnN

r :: 0,9966

0,2



3529

64

T °C•

6050 40 30 20 10

•
\,

\
\

+0,2 • \
\.'\
e\

\
\
\,, o

r
\0 o o 100
\ /"'
\ o

6
"'"

-0.2 D-

l
Q) m

/ ,...;
o ,..:;
H ,,,,
+l

\:,J

~ Eo • ......... 1

U ~.

o cn:> o
'ti !J

b' 50o o'P
r-l

-o 6,

FIGURA 14. Efeito da temperatura na atividade e estabi
lidade da trealase intestinal. Os ensaios para o plo=
te de Arrhenius foram realizados nas condições pa
drões a diferentes temperaturas. A linha reta foi a
justada aos pontos entre 10 e 300 C (r= 0,9978). A esta
bilidade térmica .da trealase foi determinada incuban=
do-se as amostras de enzima em tampão citrato-fosfato
0,2M (pH 6,0) em diferentes temperaturas por 2h antes
de ensaiar nas condições padrões.
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FIGURA 15. Efeito do pH na atividade e estabilidade da
trealase. As amostras de enzima foram incubadas nos di
ferentes pHs a várias cqncentraç~es de trealose e o Vma;
aparente foi extrapolado de plotes de Lineweaver-Burk.
Os ensaios foram realizados em tampão universal (ácido
fosfórico O,OlM, ácido fenilacético O,OlM e ácido bórico
O,OlM) a 30oe. Para a determinação da estabilidade ao
pH a enzima permaneceu por 2H a 300 e no tampão universal
a diferentes pHs, antes de ser diluída 10 vezes pela adi
ção de tampão citrato fosfato 0,2M (pH 6,0) seguido poi
ensaios nas condições padrões.
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mos pelo uso de gráficos lineares nao logarítmicos, como des

crito em Material e Métodos (2.18).

Os resultados das determinações de pKs

são mostrados na Figura 16 e os parâmetros termodinâmicos cal

culados a partir destes são apresentados na Tabela VIII. De

acordo com o que foi comentado anteriormente (3.3.3),os gr~

pos prototrópicos presentes na enzima livre e no complexo en

zima-substrato comportam-se de maneira similar. Embora as

entalpias determinadas apresentem desvios consideráveis, o

único grupo cuja entalpia de ionização cai dentro dos limi

tes de erro determinados para as entalpias dos grupos proto

trópicos do sítio ativo da trealase é o grupo carboxila(com

pare Tabela VIII, com a compilação de dados em COHN &

EDSALL, 1943). Isso significa que devem existir duas carbo

xilas no sítio ativo da trealase: uma com pK 4,9 e outra com

pK 8,3. Carboxilas com pK 4,9 já foram descritas anterior 

mente (cf. COHN & EDSALL, 1943), enquanto que para apresen

tar um pK 8,3 o grupo carboxila teria que estar em um meio

bastante hidrofóbico. A hidrofobicidade do meio eleva o pK

dos grupos, que ao ionizar-se o fazem com separação de car

gas, quase inteiramente devido a uma entropia mais negativa

(FROST & PEARSON, 1961). Em relação a isso é interessante

observar, como exemplo, que a ionização do ácipo acético em

água apresenta um pK = 4,76, 6Ho . = -0,09 Kcal/mol e 6S~ =
~on o ~on

-22,1 cal/moI/grau que mudam para pK = 10,51, 6H. = - 1,34
~on

Kcal/mol e 6S~ = -50,8 cal/mol/grau em dioxana 82% em á-
~on

gua (HARNED & OWEN, 1958). Uma inspeção na Tabela VIII mos-

tra que 6S~on da carboxila de maior pK é consideravelmente

mais negativa do que a de menor pK,de acordo com a suposição

de que ela estaria em um ambiente mais hidrofóbico.

Usando raciocínio similar ao precedente,

a determinação dos pKs dos grupos prototrópicos da trealase

em solventes com concentrações crescentes de dioxana deveria

resultar em pKs crescentes se os grupos ionizarem-se com se@,
ração Qe cargas e em pKs inalterados se a ionização não en-

volver separação de cargas. Este tipo de experiência foi

realizado anteriormente para ribonuclease (FINDLAY et al.,
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FIGURA 16. Efeito da temperatura nos pKs dos grupos ionizáveis no sítio ativo da trea
lase intestinal de R. americana. pKe , pKs da enzima livre; pKes ' pKs do complexo enzi
ma-substrato. Ver Métodos (2.18) para detalhes.
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TABELA VIII
~

Parâmetros termodinâmicos de ionização dos grupos protQ

trópicos do sitio ativo da trealase intestinal a 250 Cl

Grupo ÓGC: ÓH'? ÓSC:lon lon lon
Prototrópico (Kcal/mol) (Kcal/mol) (cal/moI/grau)

+ + +e l 6,70-0,19 0,6-0,9 -19,3-3,8

+ + +es 6,73-0,31 1,0-1,3 -19,2-5,6
1

+ + +e 2 11,23-0,40 1,8-2,4 -31,5-9,4

+ + +es 11,32-0,42 1,9-2,5 -31,5-9,8
2

1- Os dados são médias seguidas dos limites de erro
com 95% de confiança. Os grupos prototrópicos são
numerados de acordo com seus pKs. e, grupos ionizá
veis na enzima livrei es, no complexo enzima-subs 
trato. Ver texto para maiores detalhes.

J

J

J
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1963) e quimotripsina (KAPLAN & LAIDLER,1967). A Tabela IX

mostra que os pKs da enzima livre se alteram de forma cre~

cente com o aumento de dioxana no meio, dando suporte à
hipótese de que os grupos prototrópicos do sítio ativo da

trealase são carboxilas. Por outro lado, os pKs do com

plexo enzima-substrato não são alterados nas mesmas condi

ções, sugerindo a existência de competição entre substra

to e dioxana pelo sítio de ligação da trealase. Os valo

res de V e Km independentes do pH em água e em dioxanamax
(Tabela IX) confirmam 'a hipótese de que dioxana e treala-

se competem pelo sItio ativo da trealase. Um plote de Km

independente do pH em função da concentração de dioxana

resulta em uma linha reta (r= 0,9984) demonstrando

inibição é do tipo competitivo linear simples e

determinar o Ki da dioxana como sendo 0,48M.

3.3.5 Especificidade de substrato e inibidores

da trealase

A trealase intestinal de R. americana

hidroliza apenas a,a'-trealose entre vários outros dissaca

rídeos (Tabela X). Ela é fortemente inibida competitiva 

mente por sacarose e NPB Gli e em menor extensão por ou

tros carboidratos (Tabela X). Os reagentes sulfidrílicos

pMB (0,1 mM) e IA (50 mM) não iniba~ significativamente a

trealase intestinal.

A inibição da trealase por Tris a for

ça iônica constante (500 ~4) é do tipo competitivo linear

simples a pH 6,0 (Fig. 17) e do tipo não competitivo li

near a pH 9,2 (Fig. 18). Os resultados sugerem que Tris

protonado liga-se mais (Ki = 74 mM) do que o Tris desproto

nado (Ki 182 mM) à enzima. Por outro lado, a ligação das

duas formas de Tris deve ser diferente, uma vez que o Tris

protonado presente no sítio ativo impede a ligação da trea

lose, enquanto que o Tris desprotonado torna-a difícil

(a 4,7), mas não impede a ligação. Em ambos os casos,con

tudo, há ligação de apenas uma molécula de Tris por sítio
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TABELA IX

Efeito da dioxana na ionização dos grupos prototrópicos

do sítio ativo da trea1ase intestinal e sobre V e Kmmax
o 1independentes do pH a 25 c.

Solvente

Âgua

Dioxana 7%

Dioxana 15%

4,97

5,20

5,61

4,83

4,94

4,74

8,30

8,48

8,86

8,26

8,18

8,15

Vmax
(mU)

2,56

2,53

2,78

Krn
(mM)

0,48

1,42

2,32

J

1- Os .pKs sao nurne:r:ados da mesma maneira que na
Figura 16. Ver texto para maiores detalhes.
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TABELA X

Especificidade de substrato e inibição da trealase

intestinal purificada de R.americana l

Carboidrato % k i Carboidrato %

inibição (mM) inibição

Sacarose 61,6 1,4 Lactose 8,3

NPSGli 44,2 2,5 Celobiose 7,2

Turanose 23,1 5,9 Melibiose 6,4

PSGli 18,3 6,5 Maltose 2,0

NPaGli 25,2 7,1

1- Trealase intestinal de R.americana purificada por ele
troforese em gel de poliacrilamida foi incubada com c~

da um dos carboidratos (15 mM) listados com e sem trea
lose (5 mM) nas condições padrões de ensaio. Nenhum
dos carboidratos tem propriedades de substrato, embora
eles afetassem em extensão variada a ação da enzima so
bre a trealose. Os Ki foram determinados a partir de
rep10tes das inclinaçoes de plotes de Lineweaver-Burk
contra a concentração do inibidor. Quatro concentra
ções diferentes deinibidor foram utilizadas em cada
caso e os resultados mostraram que todos eles eram ini
bidores competitivos lineares simples.
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FIGURA 17. Inibição por Tris a pH 6,0 da trealase intes
tinal purificada eletroforeticamente. Plotes de Line
weaver-Burk para diferentes concentrações de Tris; inser
ção, replote dos Km calculados QOS plotes de Linewea=
ver-Burk contra a aPconcentração de'Tris. A força iôni
ca nos ensaios foi mantida constante (500 mM) pela adi=
ção de quantidades adequadas de NaCl.
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J\ = 182 mM

ex.Ki = 856 rnH

ex. = 4,7

1 2
1/ [Trealose], rnM~l

FIGURA 18. Inibição por Tris a pH 9,2 da trealase intes
tinal purificada eletroforeticamente. Plotes de Linewea
ver-Burk para concentrações diferentes de Tris; inserção,
replote de inclinações (incl) e interceptos (intcp) dos
plotes de Lineweaver-Burk contra a concentração de Tris.
Força iônica = 500 mM.
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ativo, conforme sugerido pelas retas obtidas com os replotes

de inclinações e interceptos (Figuras 17 e 18).

3.3.6 Inibição mGltipla de trealase

Uma inibição múltipla de trealase por

Tris mais sacarose e por dioxana mais sacarose foi realizada

afim de se assegurar que dioxana e Tris realmente ligam-se

ao sítio ativo. Sacarose foi escolhida como um dos inibi

dores pelo fato dela ser estruturalmente semelhante ao subs

trato da trealase, e pela sua alta afinidade pela enzima

(K. 1,4 mM),o que deve implicar em um ajuste perfeito ao sf-
1 .

tio ativo da trealase. Os resultados mostrados na Figura 19

indicam que Tris e sacarose ligam-se ao mesmo sítio, uma vez

que o fator de interação (a) de Tris e sacarose no complexo

enzima-inibidor deve ser 00 para que o plote resulte em uma

família de retas paralelas e o plote de Yagi-Ozawa (linhas

interrompidas na Figura 19) seja linear (YONETANI & THEORELL,

1964). O fator de interação (~) de dioxana e sacarose no

complexo enzima-inibidor é, dentro do erro experimental, 00

(Fig. 20). Isto suporta a afirmação anterior que dioxana li

ga-se ao sítio ativo da trealase. Por outro lado, esses re

sultados são uma evidência de que a equação e os processos

de plotação comentados anteriormente (2.20) são adequados p~

ra a análise de inibição, mGltipla, quando dioxana é um dos

inibidores.

O fator de interação (a) entre dioxana

e Tris no complexo enzima-inibidor é 1,9 (Fig. 2'1). Jsto

significa que Tris e dioxana ligam-se a sítios diferentes,

mas um pouco interpenetrados, no centro ativo da trealase.
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FIGURA 19. Inibição múltipla de trealase intestinal ele
troforeticamente purificada por Tris e sacarose a pH6,0;
plote de Yonetani-Theorell (YONETANI & THEORELL,1964).
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FIGURA 20. Inibição múltipla por dioxana e sacarose a
pH 6,0 da trealase intestinal eletroforeticamente purifi
cada. As barras verticais representam os desviospadrões
das médias. A linha cheia éa reta que melhor se en
caixa aos pontos experimentais usando o método dos qua
drados mínimos. As linhas interrompidas são teóricas. a
é o fator de interação entre os dois inibidores no com
plexo enzima-inibidor.



FIGURA 21. Inibição múltipla por Tris e dioxana a pH 6,0
da trealase intestinal eletroforeticamente purificada. As
barras verticais representam os desvios padrões das mé
dias. a é o fator de interação entre os dois inibidores
no complexo inibidor-enzima. As linhas para a = 1 e a = 00

são teóricas, enquanto que aquela para a = 1, 9 corresponde
à linha reta que melhor se ajusta aos pontos experimen
tais usando o método dos quadrados mínimos.
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4. DISCUSSÃO

;.1 FISIOLOGIA DA DIGESTÃO DE R. americana

4.1.1 pH no tubo digestivo

Os pHs determinados no ceco e ventrícu

lo de R. americana conçordarn com aqueles de várias espécies

de Culicidae, cujos pHs foram medidos por técnicas simila

res as nossas (cf. CLEMENTS, 1963). Entretanto, o pH intes

tinal de algumas das referidas espécies foram redetermina

dos "in vivo" e os resultados indicaram que os dados tabu

lados por CLEMENTS (1963) estavam subestimados de cêrca de

urna unidade de pH (cf. DADD, 1975). Esta discrepância par~

ce ser consequência do fato de que manipulações traumáticas

induzem diminuições no pH intra-intestinal das larvas,o que

só pode ser evitado por determinações realizadas "in vivo"

(DADD, 1975). Devido a isso é possível que os pHs determi

nados para ~. americana estejam um pouco subestimados.

DADD (1975) baseando-se em seus resul

tados e nos encontrados na literatura propôs que intestinos

médios altamente alcalinos seriam uma característica taxonô

mica de Culicidae, da mesma forma que o são para Lepidop

tera, e não uma consequência de adaptação à fitofagia,como

proposto anterioriormente. Da mesma forma que os Lepidop

tera, o fato de R.americana apresentar uma elevada alcali

nidade no tubo digestivo pode ser apenas uma característica

taxonômica e não devido ao fato de ser fitófaga. Não está

afastada a possibilidade de que a proposição de DADD (1975)

possa ser extendida dos CulLcidae para outras famílias de

Nematocera, corno os Sciaridae que incluem a R. americana.
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4.1.2 Distribuição das enzimas entre os segmentos

do tubo digestivo

Existem vários fatores que podem intrQ

duzir erros na interpretação dos resultados de distribuição

de enzimas entre os segmentos do tubo digestivo. Assim, o

conteúdo luminal do ceco pode estar contaminado por materi

al celular devido a descamações de células "in vivo" e/ou

como uma consequência da ruptura de células durante a dis

secçao. Nesse sentido~é importante recordar as pesquisas r~

alizadas em vertebrados onde propôs-~se inicialmente a exis

tência do "suco entérico", secreção enzimitica das células

intestinais, a partir das determinações de dissacaridases,

enteroquinase e certas peptidases no lúmen do intestino.Sa

be-se hoje que as referidas enzimas estão firmemente presas

às células e que as atividades encontradas no lúmen são devi

das a fragmentos de células resultantes de descamações das

vilosidases intestinais (cf. BARNARD, 1973b).

As preparações de membrana peritrófica,

por sua vez, estão necessariamente contaminadas pelo mate

rial presente no lÚIDen do ceco, cujo conteúdo é contínuo

ao espaço ventricular ao redor da membrana peritrófica e

por isto esti fisicamente em contacto com a superfície exteE

na daquela membrana. A referida contaminação não pode ser

evitada por lavagem da membrana peritrófica recém dissecada

porque qualquer manipulação excessiva dessa membrana leva a

grandes perdas de seu conteúdo.

Devido aos problemas comentados acima,

alguns critérios foram estabelecidos para se analisar a dis

tribuição das enzimas entre os virios segmentos do tubo di

gestivo. As enzimas consideradas como secretadas foram aqu~

las cuja atividade específica no material do conteúdo do ce

co era maior do que nas células; as demais enzimas foram con

sideradas como restritas às células e sua eventual ocorrên

cia no lÚIDen intestinal foi interpretada como um artefato;

As enzimas cuja atividade específica nos homogeneizados de

m~rana peritrófica era maior do que nos de células foram
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assumidas como sendo enzimas que penetravam na membrana pe

ritrófica. Embora este critério seja mais arbitrário que

o anterior, ele parece satisfatório porque todas as enzimas

que o satisfazem apresentam pelo menos 30% da atividade to

tal recuperada nos segmentos do tubo digestivo de R. ameri

cana nas preparaçoes de membrana peritrófica (Tabelas IV,

V), enquanto que as demais apresentam ali sempre menos do

que 14% da atividade total.

Baseando-se nos critérios comentados a

cima e inspecionando-se as Tabelas IV, V e VI assumiu-se

que as enzimas distribuem-se no tubo digestivo de ~. ameri

~ da seguinte maneira: a) Enzimas restritas às células:

glicoamilase, a e S-glicosidase, a e S-galactosidase, ca~

boxipeptidase A, carboxipeptidase B, glicil-glicina dipep

tidase, carboxilesterase, lipase (NPM), fosfatase alcalina

e fosfatase ácida; b) Enzimas secretadas para o lúmen do

intestino médio, mas que não penetram na membrana peritró

fica: trealase e aminopeptidases; c) Enzimas secretadas pa

ra o lúmen do intestino médio e que penetram na membrana

peritrófica: a-amilase, celulase, tripsina, quimotripsina e

provavelmente as proteinases de especificidade não determi

nadas.

Embora a carboxipeptidase A e a gli

cil-glicina dipeptidase tenham sido consideradas como res

trita às células, a ativ~dade específica relativamente alta

que elas apresentam no conteúdo do ceco não permite que

se afaste a possibilidade delas serem secretadas para o

lúmen intestinal em pequenas quantidades.

o fato de glicosidases, esterase e fos

fatases,não serem detectadas fora das células, não invali

da a hipótes€ acima de que os conteúdos luminais estariam

contaminados por fragmentos celulares. Deve-se lembrar

(ítens 3.l!2, 3.1.3, 3.1.4) que a recuperação dessas en
zimas nos homogeneizados de células é bem superior à ativi

dade medida em homogeneizados de tubos digestivos inteiros,

o que sugere que essas enzimas sejam sensíveis às proteases

acumuladas nos conteúdos luminais.
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As proteases de animais são usualmente

secretadas na forma de zimógenos. Estes foram descritos em

numerosos animais (cf. BARNARD, 1973b) inc~usive em um in

seto (FELSTED et aI., 1973). Curiosamente, as proteases a

cima consideradas como sendo secretadas são recuperadas ape

nas parcialmente nos segmentos do intestino médio, o que p~

deria ser interpretado (item 3.1.3) como o resultado da

ocorrência de zimógenos nas células. Por outro lado,as pr~

teases consideradas como restritas às células são recuper~

das totalmente nos segmentos do tubo digestivo. Caso a in

terpretação apresentada esteja correta isso significaria que

as proteinases e aminopeptidases são secretadas em~. ~

ricana na forma de zimógenos e as carboxipeptidases seriam

ligadas às células. ~ interessante notar que a situação

em vertebrados é diferente. Nesses as proteinases e carb~

xipeptida~es são secretadas na forma de zimógenos, enquag

to que as aminopeptidases sao ligadas às células (cf. BAR

NARD, 1973b).

4.1.3 Digestão de ca~boidratos e o papel da

trealase

A hidrólise do amido ingerido pela lar

va de R. americana deve iniciar-se no interior da membrana

peritrófica, onde se encontra a maior parte da a-amilase~

Â medida que as dextrinas formadas: tornam-se pequenas o su~

fi ciente para atravessarem a membrana peritrófica elas con

tinuarão sendo atacadas pela a-amilase, agora no conteúdo

luminal do ceco e, certamente, nos espaços luminais do ven

triculo exteriores à membrana peritrófica. Esses espaços

comunicam-se com o lúrnen dos cecos. Uma vez que a a-amil~

se de ~. americana possui uma atividade . aproximadamente

constante de pH 5,5 a 9,0 ela deve ser igualmente ativa
no interior da membrana peritrófica e dos cecos.

As moléculas de maltose, e talvez de p~

quenos oligossacarldeos, resultantes da ação da a-amilase

sobre amido, são posteriormente clivados pela a-glicosid~

se ao nivel das células do ceco e do ventriculo posterior.
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~ possível que essa atividade hidrolítica ocorra ao nível

das microvilosidades das células e que a hidrólise esteja

acoplada ao processo de absorção, como ocorre em vertebra

dos (BARNARD, 1973a). Alguns fatos dão suporte a essa hip~

tese. Entre eles temos as evidências comentadas anterior

mente (3.1.2) da existência de maltases ligadas ã membra

na e o fato da fosfatase básica, enzima presente nas micro

vilosidades de células de mucosa intestinal de vertebrados

e implicada em processos de transporte (BARNARD,1973b),ocor

rer principalmente no epitélio dos cecos e ventrículo post~

rior de R.americana, da mesma forma que a maltase (Tabelas

IV e VI). Devido às considerações anteriores e possível

que o fato da maior parte da atividade maltásica nas célu

las estar localizada no epitélio dos cecos, e do ventrículo

posterior, seja uma consequência da diferenciação dessas c~

lulas ao nível de bordo estriado. Infelizmente não existem

estudos ao nível de microscopia eletrônica em R. americana

a fim de apoiar ou não a hipótese referida acima. Estudos

realizados em Sarcopha2 bullata, entretanto, mostraram a

existência de uma diferenciação regional no bordo estriado

das celulas epiteliais do ventrículo. As células epite

liais do ventrículo posterior desse Diptera apresentam mi

crovilosidades maiores que os da região anterior, e, fre

quentemente, são ramificados (NO~ANITAYA & MISCH, 1974).

A degradação de celulose em R. americana

provavelmente segue processo similar ao descrito acima para

amido. A celulose deve ser hidrolizada inicialmente no

interior da membrana peritrófica, seguido pela digestão das

celodextrinas de baixo peso molecular nos espaços luminais

externos ã membrana peritrófica. Em ambos os sitios a hi

drólise ocorre sob ação do sistema celulase, que funciona

com atividade máxima no pH do lÚIDen do ceco e a 70% de sua

atividade máxima no pH do conteúdo da membrana peritrófica.

As moléculas de celobiose, e talvez de outras celodextri

nas, formadas nos espaços luminais devem ser agora cliva

das pela B-glicosidase presente principalmente no epitélio

dos cecos e ventriculo posterior. Não está afastada a hipó
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A ocorrência da trealase somente no

conteúdo do ceco e células do intestino médio se encai

xa bem na hipótese de WYATT (1967) segundo a qual o papel

da trealase do tubo digestivo de insetos seria evitar a

perda da trealose hemolinfática por difusão através da p~

rede do tubo digestivo. Assim, a trealose seria clivada

dentro da parede do tubo digestivo, onde o pH está den

tro da faixa ótima de atividade da enzima, permitindo re

absorçãQ da glicose formada a favor de gradiente, uma vez

que a concentração de glicose na hemo linfa de insetos é u

sualmente baixa,enquanto que 'a da trealose é alta, cerca

de 4 rnM em R. americana, onde corresponde apelo menos

70% do carboidrato total presente na hemolinfa (TERRA et

aI., 1974). A trealase presente no lúrnen dos cecos, em

cujo pH a enzima apresenta 70% de sua atividade rnáxima,se~

viria corno uma segunda linha de defesa, provavelmente ne

cessária devido à grande superfície dos cecos (quase o

dobro do ventrículo).

tese da 8-g1icosidase ocorrer nas microvilosidades das cé

lulas corno proposto acima para a a-glicosidase, embora nao

tenhamos nenhuma evidência nesse sentido, a não ser o fato

da distribuição da atividade de 8-g1icosidase nos segmen

tos do tubo digestivo ser similar à da a-glicosidase.

4.1.4 Digestão de proteínas

A digestão de proteínas na larva de R.

americana deve iniciar-se no interior da membrana peritr~

fica sob a ação de várias proteinases como tripsina, qui

motripsina e, provavelmente, outras proteinases de espec~

ficidade desconhecida. Embora essas enzimas ocorram em

grandes quantidades no lúrnen dos cecos, o fato de seu pH

ótimo ser superior a 9 faz com que sua atividade ali se

jam bem inferior àquela observada no interior da membrana

peritrófica. Devido a isso, os oligopeptídeos pequenos o

bastante para atravessarem a membrana peritrófica devem ser

atacados no lúmen do ceco principalmente pelas aminopep-
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tidases cujo pH ótimo e de cerca de 8. As carboxipeptid~

ses e a dipeptidase sao bem menos ativas do que as amino

peptidases e parecem ser restritas as células, ocorrendo

principalmente nos cecos. ~ possível que as carboxipepti

dases ocorram nas microvilosidades das células a fim de

poderem cooperar com as aminopeptidases

oligopeptídeos, antes de sua absorção.

te, até o presente, nenhuma evidência

4.1.5 Organização espacial fto processo digestivo

e seu significado biológico

As glândulas salivares da larva de R.

?mericana, assim como, o intestino anterior e posterior,

não apresentam nenhuma quantidade significante de enzimas ~

gestivas .. Consequentemente, todo o processo digestivo da

larva ocorre sob a ação de enzimas presentes no intestino

médio, da mesma forma que descrito anteriormente para nume

rosos outros insetos (cf. WIGGLESWORTH, 1972).

Baseando-se na distribuição das enzi

mas no intestino médio discutida acima (4,1.2), pode-se pr~

por a existência de três fases no processo digestivo de R.

americana que estão espacialmente organizadas. A primeira

fase ocorre no interior da membrana peritrófica e consiste

no ataque às ligações internas de polímeros, resultando em

oligômeros com tamanho molecular pequeno o suficiente pa

ra difundir-se para fora da membrana peritrófica. A segun

da fase da digestão ocorre nos espaços luminais exteriores

à membrana peritrófica. Esses espaços consistem majoritari

amente no lúmen dos cecos e, effi menor escala em pequenos

bolsões formados entre o epitélio ventricular e as pregas

da membrana peritrófica. Essas pregas sao consequência

do fato do diâmetro da membrana peritrófica de R. ~ric~

ser maior do que o do ventrículo (MARQUES, 1976) .Deve-se re~

saltar que os referidos bolsões devem ser estruturas dinâmi

cas,mudando de posição sob a ação dos movimentos ventricu1a

res,e,porisso,devem estar em continuidade periódica com o

J

J

1

J

J

J

1
1
J
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4.2 A AMILASE DE R. americana.

lúmen dos cecos. O tipo de enzimas envolvidas nessa segu~

da fase da digestão dependerá da natureza do oligômero. Se

este for de um homopolímero (amido ou celulose) ele será hi

drolizado pelos mesmos tipos de enzimas presentes no inte

rior da membrana peritrófica, enquanto se for originado de

um heteropolímero (proteína), as enzimas serao diferentes.

Finalmente, a terceira fase da digestão ocorre nas células

epiteliais dos cecos e, em menor proporçao, nas células epi

teliais do ventrículo posterior. Conforme foi comentado

acima, existe a possib~lidade de que pelo menos parte desta

fase da digestão ocorra nas microvilosidades das células

epiteliais referidas.

j

4.2.1 Propriedades cinéticas

A existência de dois sítios extracelu

lares para a digestão de ~. americana parece ser uma a

daptação para poupar enzimas digestivas, uma vez que, somen

te as enzimas que penetrarem na membrana peritrófica serao

perdidas rapidamente,como consequência da membrana permi

tir a entrada, mas não a saída de macromoléculas. Por ou

tro lado, as enzimas incapazes de atravessar a membrana p~

ritrófica devem ser perdidas muito lentamente porque ten

derão a ser retidas nos bolsões formados entre o epitélio

ventricular e as pregas da membrana peritrófica.

A energia de ativação aparente de catá

lise da amilase intestinal de R. americana é baixa (4,8Kcal/

moI) em comparaçao a de outras amilases de animais (cf.

A amilase intestinal de R. americana tem

um pH ótimo alcalino (Fig. 1) corno poderia ser esperado do

pH prevalecente no interior de seu tubo digestivo (3.1.1) e

de acordo com os achados de SHINODA (1930) que mostrou

que a amilase em insetos herbívoros tem um pH ótimo alcali

no.

p.. , /),.>
I
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GREENWOOD & MILNE, 1968), mas é maior do que a Ea determi

nada por LEVITZKI & STEER (1974) para a a-amilase de pan

creas de porco. A amilase tem apenas uma Ea na faixa de

10-400 C (Fig. 3), que parece ser uma característica das

a-amilases de animais (cf. GREENWOOD & MILNE, 1968).

A diminuição na velocidade de hidróli

se de amido em concentrações ma:Lo!t'es do que 2% (soluções

frescas de amido) e 0,5% (soluções velhas de amido) pela

amilase de R. americana (Fig. 2) pode ser explicada por en

velhecimento (BERNFELD & STUDER-P~HA, 1947).

o Krn aparente da amilase do tubo diges

tivo de R. americana é 0,14% em relação a amido e é o do

bro da maioria dos valores conhecidos para outras a-amila

ses (cf. GREENWOOD & MILNE, 1968), embora concorde com a

quele determinado por LEVITZKI & STEER (1974) para a a-ami

lase de pâncreas de porco. Os valores de Krn, entretanto,

são dificilmente comparáveis entre si, uma vez que eles di

ferem, algumas vezes amplamente, para a mesma fonte entre

autores diferentes (cf. GREENWOOD & MILNE, 1968). Essas di

ferenças podem surgir se nao se levar em consideração a

influência da extensão de hidrólise sobre a determinação da

velocidade inicial da ação da a-amilase (Van DYK et al.,

1956; Van DYK & CALDWELL, 1956).

4.2.2 Ativação por cloreto

A ativação por cloreto parece ser uma

característica das a-amilases animais; ela foi descrita p~

ra mamíferos (FISCHER & STEIN, 1960), crustáceos (BLANDA

MER & BEECHEY, 1966) e insetos (GILMOUR, 1961). A ativação

de a-amilases por outros ânions além de cloreto, assim co

mo deslocamentos do pH ótimo da enzima na presença desses

íons foram descritas em mamíferos (FISCHER & STEIN,1960) e

em insetos (HORI, 1972).

A amilase do tubo digestivo de R. ame

ricana liga-se a cloreto resultando em um aumento de 34
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vezes na Kcat sem aparentemente afetar a afinidade da enzi

ma pelo substrato (Fig. 2), mas causando o deslocamento do

pH ótimo da enzima para o lado alcalino (Fig. 1). A ativa

ção também ocorre com outros ânions além do cloreto e essa

parece ser dependente do tamanho iônico.

A similaridade dos resultados obtidos

com a amilase dos tubos digestivos de R.americana com a

queles descritos para a-amilases de mamíferos comentados a

cima, suporta a hipótese de que as a-amilases de insetos

são ativadas por cloreto da mesma maneira que foi proposta

para as a-amilases de mamíferos (af. WAKIM et aI., 1969;

LEVITZKI & STEER, 1974).

4.2.3 Grupos sulfidrilas

A existência de grupos sulfidrilas no

centro ativo da amilase do tubo digestivo de R. americana

é improvável, uma vez que a enzima é resi"stente a altas

concentrações dos reagentes sulfídrilicos pMB e IA. Devido

a isto e ao fato de que a inibição por Hg++ foi medida de

pois que o equilíbrio foi alcançado (Fig. 8), o comportame~

to competitivo observado com Hg++ (Fig. 7) parece ser uma

consequência dele romper a conformação normal da enzima que

seria estabilizada pelo substrato. Nossos resultados estão

de acordo com considerável quantidade de resultados que de

monstraram que os grupos' sulfidrilas não são essenciais pa

ra a atividade de a-amilase (THOMA et aI., 1961; STEER et

aI., 1974; GRANGER et aI., 1975) e que cisteína parece es

tar ausente da molécula da amilase de Ten:ebrio molitor (BUQ

NOCORE et aI., 1976a).

4.2.4 Padrão de ação de amilases

As alfa-amilases hidrolizam amido segu~

do um ataque múltiplo, isto é, através da clivagem de vá

rias ligações durante a existência de um complexo enzima

substrato particular '(ROBYT & FRENCH, 1967). As diferenças

observadas nas curvas de valores azul - valores de redução

f • 'p-r

/)
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refletem diferenças no grau de ataque múltiplo das alfa

amilases (ROBYT & FRENCH, 1967). Este tipo de curva para a

a-amilase de Bacillus subtilis é similar àquela de Asper

gillusoryzae (KUNG et aI., 1953) que tem um grau de ata

que múltiplo de 1,7, enquanto que aquela do pâncreas de

porco é de 6 (ROBYT & FRENCH, 1967). Devido a isso, e aos

resultados mostrados na Figura 9, podemos supor que o grau

de ataque múltiplo da amilase intestinal de ~.americana é

maior do que aquele da amilase de ~. oryzae e menor do que

o da amilase pancreática, isto é, deve estar entre 1,7 e

6.

o padrão de ação das amilases de inse

tos foram estudados por determinação da razão entre ativida

de dextrinizante e sacarogênica (WIGGLESWORTH,1927), de

terminação do ponto acrômico (APPLEBAUM, 1964), identifi

cação dos produtos de hidrólise (APPLEBAUM, 1964iHORI,1972)

e determinação dos espectros do complexo iodo-amilose a di

fere.ntes tempos durante a hidrólise (McGEACHIN et aI. ,1972) .

Ele foi estudado também através do uso de curvas de valores

azul - valores de redução, embora sem comparar com outras em

zimas com grau de ataque múltiplo conhecido (PODOLER &

APPLEBAUM, 1971) e usando amilose nativa e amilose oxidada

como substrato (BUONOCORE et aI., 1976a).

4.2.5 Isozimas de alfa-amilases

Isozimas de a-amilase tem sido descri

tas e purificadas em alguma extensão somente em alguns pou

cos casos como a partir de saliva humana (MUUS& VNENCHAR,

1964i KAUFFMAN et aI., 1970), pâncreas de porco (MARCHIS

MOUREN & PASERO, 1967; COZZQNE et aI., 19~O) e pâncreas hu

mano (STIEFEL· & KELLER, 1973). Em todos esses casos as

isozimas consistiàm em proteínas monoméricas tendo aproxi-.

madamente ó mesmo peso molecular e apresentando pequenas di

ferenças na composição de aminoácidos (COZZONE et al.,1970)

ou"no conteúdo de carboidratos (KAUFFMAN et aI., 1970).

I
I

I
I
I
I
I

I
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I
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4.3 A TREALASE DE R. americana

4.3.1 Propriedades físicas e cinéticas

caemAs trealases solúveis de insetos

Isozimas de amilase em insetos tem si

do estudadas principalmente de um ponto de vista genético,

usando Drosophila melanogaster (KIKKAWA, 1964; DOANE,1967;

BAHN, 1968). Embora aquelas isozimas de amilase não tenham

sido purificadas, estudos cinéticos usando homogenatos de

diferentes linhagens homozigotas indicaram que elas devem

ser muito similares (DOANE, 1969).

Um enfoque genético para as isozimas de

amilase é muito interessante, mas isso dificilmente pode

ria ser realizado com R. americana, devido a dificuldade

de manutenção de linhagens dessas moscas (p.ex. TERRA et

aI., 1976). Por outro lado um enfoque bioquímico como de

senvolvido para isozimas de amilase de mamíferos poderia

ser desenvolvido em certa extensão com R. americana.

A trealase intestinal de R.americana é
completamente solúvel e insensível a repetidos congelame~

tos e descongelamentos, como descrito previamente para ou

tras trealases solúveis (WYATT, 1967). O pH ótimo de 6,0 e

o Km de 0,67 mM determinado para a trealase de R.americana

é similar àqueles encont~ados para· outras trealases do tubo

digestivo de insetos (GUSSIN & WYATT, 1965; GILBY et aI.

1967; YANAGAWA, 1971; FRIEDMAN, 1975; TALBOT & HUBER,1975).

em duas grandes classes de peso molecular. Existem as

trealases de alto peso molecular (115-1"35000 daI tons) como

descrito para Phortnia regina (FRIEDMAN, 1975) e Apis melli

fera (TALBOT & HUBER, 1975) e aquelas de peso molecular me

nor (70-90600 daltons) encontradas emBlaber:us discoidalis

(GILBY et aI., 1967), Bombyx mori (YDAGAWA, 1971) ePhor

miaregina (FRIEDMAN, 1975). ~ interessante notar que a

trealase de alto peso molecular de P. regina ocorre no in-
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testino médio, enquanto que a de peso molecular menor o

corre nas papilas retais (FRIEDMAN, 1975).

A trealase do tubo digestivo de R. a

mericana com um peso molecular de 122000 daltons cai na

classe das trealases de alto peso molecular e ocorre prin

cipalmente no intestino médio. O pI da trealase de R.~

ricana é 4,6 e, tanto quanto sabemos, esta é a primeira

trealase solúvel cujo pI foi determinado.

4.3.2 O sítio ativo da trealase

Existem poucos estudos sobre a nature

za dos grupos ativos na trealase. Os grupos sulfidrilas

parecem não fazer parte do sítio ativo, baseando-se nas

concentrações elevadas de reagentes sulfidrílicos necessá

ria para inibir trealases de várias fontes tais como inse

tos (GUILLOUX et aI., 1968; HUBER· & LEFEBVRE, 1971; TAL

BOT & HUBER, 1975; TALBOT et aI., 1975; GIEBEL & nOMNAS,

1976; esta tese), fungos (AVIGAD et aI., 1975) e mamíferos

(LABAT et aI., 1974; SASAJIMA et aI., 1975).

A determinação do efeito do pH sobre

V e/ou Km permitiu a determinação dos pKs de dois gru-max
pos prototrópicos do sítio ativo de uma trealase de fungo

(AVIGAD et aI., 1965), mamífero (LABAT et al.,- 1974) e in

seto (TALBOT & HUBER, 1975). Esses estudos levaram à hi

pótese de que o grupo desprotonado (básico) das trealases

seria uma carboxila (LABAT et aI., 1974; TALBOT & HUBER,

1975) ou um imidazol (AVIGAD et aI., 1965), enquanto que o

grupo protonado (ácido) seria um imidazol (LABAT et aI.,

1974; TALBOT & HUBER, 1975) ou um grupo amino (AVIGAD et

aI., 1965). Contudo, corno podem ocorrer deslocamentos dos

pKs de grupos específicos, conforme sua vizinhança na ca

deia polipeptídica (SEGEL, 1975), as referidas identifica

ções devem ser confirmadas por outros métodos. Isso foi

feito para a trealase renal de porco por LABAT et aI.

(1974). Estes, baseando-se na perda de 75% da atividade da
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trea1ase por fotooxidação a pH 7,5, sugeriram que o grupo

ácido da enzima (pK 6,7) seria um imidazo1. Entretanto,

como os próprios autores o reconhecem, a fotooxidação pod~

ria afetar outros grupos e inativar a enzima simplesmente

por modificação na sua conformação. Nesse sentido é inte

ressante notar que a 1isozima também sofre uma inativação

de 70% por fotooxidação a pH 7,0 e não possui nenhum grupo

imidazol no seu sítio ativo, mas sim duascarboxi1as

(COHEN, 1970).

Os dados apresentados nesse trabalho su

gerindo a existência de duas carboxi1as no sítio ativo

da trealase do tubo digestivo são,tanto quanto sabemos, a

melhor evidência sobre a natureza dos grupos ativos das

trealases. Embora nossa hipótese deva ser confirmada por

outros mé~odos, o fato dela estar baseada em estudos de

enzimas nativas confere-lhe considerável confiabi1idade.

A ocorrência de dois grupos carboxila

no sítio ativo das glicosidases 1isozima (Revisão em IMOTO

et al., 1972), B-g1icosidase (LEGLER & GILLES" 1970) e sa

carase intestinal (BRAUN et a1., 1977) está bem demonstra

da. Admite-se nesses casos que as duas carboxilas estejam

envolvidas no processo cata1ítico, uma agindo como um áci

do para protonar o oxigênio glicosídico e a outra agindo

como uma base para estap~lizar o íon carbonium em formação

(IMOTO et al., 1972; LEGLER, 1975; COGOLI & SEMENZA,1975).

~ possível que o referido mecanismo ocorra em outras glic~

sidases, inclusive nas trealases.

4.3.3 ~specificidade datrealase e SUa inibição

por Trise dioxana

A trealase do tubo digestivo de R.~

ricana é altamente específica para trea10se, como descri to

anteriormente para trealases de várias outras fontes (EL

BEIN,1974). Esta especificidade parece ser consequência

da simetria de seu centro ativo, uma vez que epÍIneros ass!

métricos de trea10se são mqus substratos ou são inibido

res competitivos da trealase (GUILLOUX et al., 1975).



92

Tris é conhecido como um bom inibidor

competitivo de glicosidases desde muito tempo (LARNER &

GILLESPIE, 1956; WALLENFELS & FISCHER, 1960). Na sacarase

intestinal, o Tris liga-se na forma desprotonada ao sub

sítio da glicose no centro ativo da enzima (SEMENZA & von

BALTHAZAR, 1974). Embora Tris também iniba competitiva

mente as trealases (HUBER & LEFEBVRE, 1971; TALBOT et alo

1975; TALBOT & HUBER, 1975; esta (tese),os Kis encontrados

são muito maiores do que os encontrados para as demais gl!

cosidases sugerindo q~e as trealases são inibidas por um

mecanismo diferente. Estudos de inibição com Tris e com

postos relacionados sugeriram que pelo menos dois grupos

hidroxilas e o grupo amino do Tris são necessários para i

nibir a trealase solúvel de DrosoEhila (HUBER & LEFEBVRE,

1971) . Estes últimos achados foram confirmados na pre

sente tese. com trealase intestinal de R. americana por um

enfoque diferente.

Um modelo especulativo do ajuste de

Tris e dioxana ao sítio ativo da trealase foi desenvolvido

baseando-se nos dados de inibição e em modelos de bolas

e bastões. De acordo com este modelo, a dioxana ligar

se-ia à porção média do sítio de ligação da trealE)

se, nas vizinhanças de uma hipotética cavidade hidrofóbi

ca que conteria a carboxila ativa protonada. Tris ligar

se-ia ao sItio da trealose de um modo assimétrico, envol 

vendo o seu grupo amino protonado, para se conformar aos

dados cinéticos que sugerem que apenas urna molécu.La de

Tris liga-se por sítio ativo e ao fato do Ki de Tris ser

maior em pHs elevados. Uma poSSibilidade é o Tris ligar

se por duas de suas hidroxilas aos pontos de ligação das

hidroxilas 6 e 2' da trealose e a um outro ponto através

do seu grupo amino protonado. Os sitios propostos de

ligação de Tris e dioxana seriam suficientemente separados

para explicar a pequena interação observada entre Tris e

dioxana no complexo enzima-inibidor. Em pHs elevados, o

Tris desprotonado sofreria uma rotação permanecendo ligado

à enzima somente por uma ou duas hidroxilas de tal forma a

permitir uma ligação defeituosa da trealose.



5. RESUMO

Os ensaios quantitativos de grande núme

ro de enzimas em diferentes segmentos do tubo digestivo da

larva de Rhynchosciara americana, mostraram que o processo

digestivo ocorre no intestino médio, e permitiram propor

a existência de tres fases espacialmente organizadas na

quele processo. A primeira fase ocorreria no interior da

membrana peritrófica e consistiria no ataque às ligações

internas de polímeros, resultando em oligômeros que se

difundiriam para fora da membrana peritrófica. A segunda

fase da digestão consistiria na hidrólise dos oligômeros

nos espaços luminais exteriores à membrana peritrófica,que

incluem o lúmen dos cecos. Se o oligõmero ~or derivado

de um homopolímero (amido ou celulose) ele será hidroli

zado pelos mesmos tipos de enzima presentes no interior

da membrana peritrófica, enquanto se for originado de um

heteropolímero (proteína), as enzimas serao diferentes.

Finalmente, a terceira fase da digestão ocorre nas células

epiteliais dos cecos e, em menor proporção, nas células

epiteliais do ventrículo posterior. A existência de dois

sítios extracelulares para a digestão de ~.americana é

considerada como uma adaptação para poupar enzimas dige~

tivas, pois somente aquelas que penetrarem na membrana pe

ritrófica serão perdidas rapidamente.

A amilase e a trealase presentes no

tubo digestivo de R. americana foram escolhidas, devido a

sua elevada atividade, para estudos mais detalhados.

A amilase de R. americana liga clore

to (KD = ~,6 mM a 37o C) resultando em um aumento de 34 ve

zes no Kcat sem afetar o Km, mas deslocando o pH ótimo da

enzima de 6,8 para 8,0. Os íons Br-, NO; e r- também ati

vam a enzima mas com eficiência decrescente. Um plote de

Arrhenius de atividade em função da temperatura mostra que

I
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a arnilase apresenta apenas uma inclinação com urna energia

de ativação aparente de 4,8 K cal/moI. A arnilase parece

ser uma metaloenzima que mostra uma inibição competitiva li

near simples para Hg++ e uma inibição não competitiva li-

near simples para Cu++ com Ki respectivamente de 0,21 mM

e 0,23 mM. A resistência aos reagentes sulfidrilicos p

mercuriobenzoato e iodoacetato juntos com o alto Ki para

Hg++ sugerem que grupos sulfidrilas não sao essenciais

para a atividade da arnilase intestinal. Curvas de valo

res azul em função de valores de redução ~ostraram que a

arnilase intestinal é urna a-amilase (EC 3.2.1.1) com um

grau de ataque múltiplo entre 1,7 e 6. Eletroforese em
~

gel de poliacrilarnida de homogeneizados de intestino me-

dio mostraram a existência de duas amilases principais,

uma das quais predomina por larga margem. Os resultados

sao comparados com a-amilasesde várias fontes.

A trealase (EC 3.2.1.28) intestinal de

R. americana e solúvel, tem um peso molecular de·.f;22xlO S

daltons e um pI de 4,6. O pH õtimo da enzima é 6,0, seu

Km aparente para trealose é 0,67 rnM e sua energia de ativ~

ção é 16,7 Kcal/mol. Reagentes sulfidrilicos não inibem

a trealase. Um estudo do efeito do pH sobre o Vmax e

Vmax/Km a diferentes temperaturas permitiu determinar os

pKs dos grupos prototrópicos essenciais presentes na enzi

ma e estimar ~Go. , ÓHo . e ós
o . Os resultados

~on ~on ~on

sugerem a existência de dois grupos carboxila no sítio ati

vo, um dos quai's tem um pK mui to aI to (8, 3). O aumento

dos pKs dos grupos essenciais da enzima livre na presença

de concentrações crescentes de dioxana suporta a hipótese

de que aqueles grupos sejam carboxilas. A enzima purific~

da por eletroforese em gel de poliacrilarnida hidroliza so~

mente a,a'-trealose e é competitivamente inibida por vá

rios compostos dos quais destacam-se sacarose e p-nitrofe

nil-S-D-glicosídeo. Tris e dioxana são, inibidores compe

titivos fracos que se ligam a dois sítios diferentes no

centro ativo da trealase,embora um pouco interpenetrados.

I
~

I•

I



6. AB8TRACT

The quantitative assay of several enzy

mes in different sections of the Rhynchosciara americana

larval gut showed the digestion occurs only in the midgut,

and it gave support to the proposition that digestion ta

kes place in three spatially organ~~ed steps. The first

one occurs inside the peritrophic membrane and consists

of an attack to the internaI bonds of polymers, resuIting

in oligomers which diffuse out the peritrophic membrane.

The second step in digestion is the hydrolysis of oligo

mers in the Iuminal spaces outside the peritrophic membra

ne, which include the Iumina of the caeca. rf the oli

gomer comes from a homopolymer (starch or ceIlulose) it

will be hydrolyzed by the same kind of enzymes present in

side the peritrophic membrane, while if it is derived

from a heteropolymer (protein), the enzymes will be dif

ferent. Finally, the third step in digestion occurs at

the epitheIial cells of caeca and, ,in a less extent, in

the epithelial cells of the posterior ventricuIus. The

existence of two extracellular sites for digestion in R.

americana is supposed tp be an adaptation to conserve di

gestive enzymes, since only those which pass into the pe

ri trophic membrane ..'lill be lOst quickly.

The R.americana midgut amyIase and

trehalase, due to their high activity, have been choosen

as the subjects of more detailed studies.

R. americana midgut amylase binds chIo- -
ri~e (Kn =1.6 mM at 37oC) resulting in a 34-fold increase

in the Kcat without affecting the~, but causing a shift

in the optimum pH of the ehzyme from 6.8 to 8.0. The ions

Br-, NO;, and r- also activate the amylase but with a

decreasing efficiency. An Arrhenius plot of activity ver-
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sus temperature show that the amylase display only one slo

pe with a corresponding apparent energy of activation of

4.8 Kcal/mole. The arnylase seems to be a metalloenzyme

which shows a simple linear competi tive inhibition by
++

Hg and a simple linear non-competitive inhibition by

Cu++ with K. respectively of 0.21 ~1 and 0.23 mM. The re-
1

sistance to the sulfhydryl reagents p-mercuribenzoate and

iodoacetate together with the high Hg++ Ki suggest that sul

fhydryl groups are not essential for the midgut arnylase ac

tivity. Curves of blue-reducing values showed the midgut

arnylase is an a-arny1ase (EC 3.2.1.1) with a multiple attack

degree between 1.7 and 6. Polyacrylarnide ge1 electropnore

sis of midgut homogenates shows the existence of two major

isoamylases one of which is large1y predominante The re

sults are compared with a-arnylasesfrom several sources.

The R.americana midgut trena1ase (EC

3.2.1.28) is soluble and have a molecular weight of

1.22 x 105 daltons and a pI 4.6. The optimurn pH of the

enzyme is 6.0, its apparent ~ for trehalose is 0.67 rnM and

its energy of activation is 16.7 K caL/mole. 8ulfhydryl rea

gents do not inhibit the trehalase. A study of the effect

of pH on V and V /K at different temperatures makemax max -m
it possible to determinative the pKs of the essential pro-

totropic groups present in the enzyme and to estimate 6G~ ,
o o.. . lon

6H ion and 68 ion The results suggest the existence of

two carboxyl groups in the active site, one of which have

a very high (8.3) pK. The increase of the pKs, of the esSe~

tial groups of the free en:syme in the presence

of increasing concentrations of dioxane supports the hypo

thesis those groups are carboxyls. The enzyrne purified by

polyacrylarnide gel electrophoresis hydrolyzes only.a,a'-tr~

halose and it is competitively inhibited by several com

pounds from which sucrose and p-nitrophenyl-S-D-glucoside

are strong and Tris and dioxane are weak inhibitors. The

latter inhibitors bind at two different, although a little

interpenetrated sites in the active center of trehalase.

J
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