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RESUMO 

 

Marsdenia megalantha (Apocynaceae) é uma espécie encontrada sobre rochas 

graníticas no interior do Nordeste brasileiro. Ao sofrer injúrias, diferentes partes da 

planta exudam látex que, rapidamente, coagula, prevenindo perda de água e penetração 

de patógenos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades 

antifúngicas do látex M. megalantha e identificar proteínas relacionadas com o 

mecanismo de defesa das plantas contra fitopatógenos. Para isso, indivíduos dessa 

espécie foram coletados no município de Quixadá-CE e o látex coletado em alíquotas de 

tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 8,0, contendo NaCl 0,15 M (10:1, v/v), a fim de evitar sua 

coagulação. Esse material foi centrifugado a 10.000 x g, 10 min, 25 ºC, dialisado 

exaustivamente contra água destilada e, novamente, centrifugado sob as mesmas 

condições. O sobrenadante, denominado de proteínas totais do látex, após diálise contra 

tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2, foi submetido à cromatografia em coluna de 

Resource-Q, equilibrada com esse mesmo tampão. Duas frações protéicas foram 

obtidas, uma não retida (FnRq), obtida com o tampão de equilíbrio, e uma retida (FRq), 

resultante do acréscimo de NaCl 0,2 M ao tampão. Na avaliação do potencial 

antifúngico, FnRq  (22 µgP/mL) se mostrou capaz de inibir a germinação dos esporos 

de Fusarium solani. Quando avaliadas atividades enzimáticas relacionadas ao 

mecanismo de defesa das plantas, quitinases, peroxidases e proteases foram detectadas 

em ambas as frações oriundas da Resource Q. FnRq, após cromatografia em coluna de 

Superose 12 HR 10/30, resultou em dois picos (S1 e S2), com atividades enzimáticas 

distintas, porém ambas com potencial para inibir a germinação dos esporos de F. solani. 

Em S1 ficou concentrada toda  atividade peroxidásica, diferentemente de S2 que reteve 

a atividade quitinásica. Por PADE-SDS, S1 se mostrou puro, como uma única banda de 

Mr de 67 kDa, diferindo de S2, cujo perfil apresentou várias bandas protéicas. 

Sequenciamento por degradação de Edman revelou que a extremidade NH2-terminal de 

S1 estava bloqueada. Avaliação dos mecanismos de ação antifúngica usando esporos de 

F. solani mostrou que proteínas presentes no látex de M. megalantha são capazes de 

interferir com o funcionamento de bombas de prótons, de induzir a produção de 

espécies reativas de oxigênio e de causar alterações na permeabilidade de membranas. 

Esses resultados apresentam o látex de M. megalantha como uma rica fonte de proteínas 

antifúngicas, com potencial para serem usadas na defesa contra o fitopatógeno F. solani. 

O47p         Oliveira, Henrique Pinho   
      Proteínas antifúngicas do látex de Marsdenia megalantha [Goyder & 

Morillo, 1994.] – caracterização bioquímica e mecanismos de ação / 

Henrique Pinho Oliveira, 2009. 

                       127 f. ;il. color. enc.                
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ABSTRACT 

 

Masdenia megalantha (Apocynaceae) is a species which grows on the hinterland 

in Northeast, Brazil. Upon injuries, each organ of the plant exudates a latex which 

quickly coagulates on exposure to air, preventing losses of water and the penetration of 

plant pathogens. This present work had the aim to describe the antifungal properties of 

M. megalantha latex and to identify the related proteins in plant defense against 

phytopathogenous. So, latex was harvested from trees in Quixadá, Ceará, Brazil, and 

diluted with 0.05 M Tris-HCl, pH 8.0, containing 0.15 M NaCl (10:1, v/v), to prevent 

its coagulation. The diluted latex was centrifuged (10,000 g, 10 min, 25 ºC), dialyzed 

extensively against water, and further centrifuged under the same above conditions. The 

supernatant, denominated Latex Proteins (LP), after exhaustive dialysis against 0.05 M 

sodium acetate, pH 5.2, was applied to a Resource-Q column equilibrated with this 

same buffer. Two different fractionswas obtained, one the non-retained proteins (FnRq), 

eluted with the equilibrating buffer, and the other, the retained proteins (FRq), eluted 

with 0.2 M NaCl in the above buffer. The FnRq (22 µfP/mL) was the only fraction able 

to inhibited the spore germination of the phytophatogenic fungi Fusarium solani. In 

addition, the evaluation of some enzymatic activities involved in plant defense 

mechanisms against phytopathogenous fungi such as chitinases, peroxidases and 

proteases were observed in both fractions from Resource-Q. FnRq, after performed in a 

Superose-12 HR 10/30 column chromatography, originated another two different 

protein peaks (S1 and S2), showing different enzymatic activities, but both capable to 

inhibit the spore germination of the phytopathogenic fungi F. solani. S1 concentrated all 

the peroxidase activity, whereas S2, which concentrate the chitinolityc activity. Under 

SDS-PAGE, S1 was presented as a purified protein band, instead of S2. Indeed, the 

NH2-Terminal sequence under Edman degradation showed that S1 protein was blocked. 

The antifungal action mechanisms evaluated in this work has showed that these protein 

presents in M. megalantha latex were able to interfere with the proton pump present in 

plasmatic membrane, and also to induce the ROS production, and promote alteration in 

the membrane permeability within the F. solani spores. These results show the latex 

from M. megalantha as a rich source of antifungal proteins, with potential to been used 

in the defense against the phytopathogenous F. solani. 

(XIV) 
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Atualmente, um número expressivo de estudos usando estratégias da genômica e 

proteômica tem sido direcionado para identificação de novas proteínas de origem 

vegetal com atividade antifúngica, pois são grandes as perdas em diversas culturas 

causadas por fungos fitopatogênicos. Nesse contexto, a caatinga cearense desponta 

como uma forte candidata para prospecção de novas proteínas bioativas, por ser o único 

bioma exclusivamente brasileiro e se tratar de um repositório de moléculas muito pouco 

exploradas, tanto sob o viés científico como econômico. Em consonância com isso e, 

também, com os trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, cuja ênfase tem 

sido a participação de proteínas na defesa vegetal, é que o presente trabalho foi 

realizado, tendo como objeto de estudo a espécie Marsdenia megalantha (GOYDER e 

MORILLO, 1994). 

M. megalantha pertence à família Apocynaceaea, é um subarbusto perene e 

semi-suculento, que produz um látex viscoso em vários de seus órgãos (GOYDER e 

MORILLO, 1994). Essa espécie endêmica da Região Nordeste do Brasil é característica 

de ambientes com estacionalidade de chuvas, tendo sido encontrada crescendo sobre 

monólitos da região de Quixadá, município do estado do Ceará, Brasil, situado 

inteiramente dentro do bioma Caatinga (OLIVEIRA, 2002).  Devido ao fato da M. 

megalantha encontrar-se verde e suculenta em períodos de grande escassez hídrica e, 

rapidamente, reagir às alterações mínimas de umidade, crescendo folhas e ramos 

inteiramente novos, essas partes vegetativas tornam-se alvos de herbívoros, tais como 

caprinos e bovinos, criados nos arredores dos monólitos pela população local. Relatos 

locais, entretanto, apontam para a alta toxicidade dessa espécie ao ser ingerida por 

animais que, muitas vezes, chegam a óbito, dependendo da quantidade consumida.  

Assim, com base nas observações sobre a toxicidade de M. megalantha a 

bovinos e caprinos, por moradores locais do município de Quixadá-CE, ocorrência de 

látex em abundância, mesmo sob condições de extrema seca e em temperaturas 

elevadas, bem como dada a inexistência de estudos científicos com compostos químicos 

oriundos dessa espécie, a seguinte hipótese foi formulada: “O látex de M. megalantha 

desempenha funções essenciais para sobrevivência da espécie, haja vista sua 

produção contínua, mesmo em condições severas, como aquela verificada durante 

a seca. Uma delas estaria relacionada ao mecanismo de defesa da planta contra 

seus agressores, com a participação ativa de componentes de natureza protéica”.  
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De fato, dados preliminares obtidos por nosso grupo de pesquisa demonstraram 

estar presentes no látex compostos protéicos bioativos contra fungos fitopatogênicos, 

em particular Fusarium solani, um patógeno causador de murchas, podridões, morte de 

plântulas, aborto de flores, podridões de armazenamento e outras doenças, o qual 

apresenta ocorrência cosmopolita e freqüentemente relacionados a sementes.  

Associadas com essas proteínas foram detectadas atividades quitinásica, 

peroxidásica e proteolítica (OLIVEIRA, 2006). Apesar dessas observações, não foi feito 

qualquer estudo mais aprofundado com foco na purificação e caracterização das 

proteínas envolvidas com tais atividades, revelando assim, o ineditismo do trabalho. 
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2.1 - Caatinga Brasileira: Um Bioma Subutilizado 

 

 

 

A caatinga [do Tupi-Guarani: caa (mata) + tinga (branca) = mata branca] é o 

único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando em torno de 734.478 km², cerca de 

11% do território nacional, englobando de forma contínua parte dos estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia e de Minas Gerais como mostrado na FIGURA 1 (SILVA et al., 2003). A 

caatinga tem uma fisionomia de deserto, com índices pluviométricos muito baixos, em 

torno de 500 a 700 mm anuais. Em certas regiões do Ceará, por exemplo, embora a 

média para anos ricos em chuvas seja de 1.000 mm, pode chegar a apenas 200 mm nos 

anos secos.  

A temperatura se situa entre 28 e 32 graus e varia pouco durante o ano. Além 

dessas condições climáticas rigorosas, a região das caatingas está submetida a ventos 

fortes e secos, que contribuem para a aridez da paisagem nos meses de seca. As plantas 

da caatinga possuem adaptações ao clima, tais como folhas transformadas em espinhos, 

cutículas altamente impermeáveis, caules suculentos etc. Todas essas adaptações lhes 

conferem um aspecto característico denominado xeromorfismo (do grego xeros, seco, e 

morphos, forma, aspecto). 

O estudo e a conservação da biodiversidade da caatinga se constituem em um 

dos maiores desafios do conhecimento científico brasileiro, por diversos motivos, dentre 

os quais o fato mencionado acima, da caatinga se restringir como uma região natural 

exclusivamente brasileira; outro é o fato de ser proporcionalmente a menos estudada e, 

também, a menos protegida, apenas 2% do seu território, sobretudo por continuar sendo 

vítima de um extenso processo de alteração e deterioração ambiental provocados pelo 

uso insustentável de seus recursos (LEAL et al., 2003); Também se acrescenta o fato  de 
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FIGURA 1 - Região semi-árida do nordeste brasileiro: Bioma da Caatinga. 

FONTE: SILVA et al., 2003 
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suas espécies apresentarem características fisiológicas que refletem adaptações 

complexas e peculiares às condições ambientais únicas.  

As plantas da caatinga apresentam diversas adaptações fisiológicas às condições 

estressantes, sendo o estudo desses parâmetros de vital importância para o entendimento 

dos ecossistemas do semi-árido. Entender essas variáveis fisiológicas possibilita 

compreender como as espécies vegetais conseguem se estabelecer neste ambiente, 

exteriorizando fenótipos condicionados pelo seu patrimônio genético, permitindo-lhes a 

permanência e, portanto, a sua evolução nos diversos ambientes, muitas vezes 

considerados inóspitos e inviáveis à sobrevivência (TROVÃO et al., 2007). 

Baseando-se nesses fatos, é possível compreender a diversidade de espécies 

vegetais, muitas das quais endêmicas ao bioma. Estima-se que pelo menos 932 espécies 

já foram registradas para a região, sendo 380 endêmicas, porém acredita-se que haja um 

total de 2000 a 3000 espécies distintas de plantas (SAMPAIO, 2002; AMBIENTE 

BRASIL - CAATINGA, 2009).  

Apesar disso, poucos são os trabalhos envolvendo o comportamento das espécies 

da caatinga face às condições de estresse a que são continuamente submetidas, fazendo-

se necessárias pesquisas que envolvam aspectos fisiológicos e bioquímicos que 

permitam o entendimento de como essas plantas sobrevivem e suas estratégias 

evolutivas.  

 

 

 

2.2 - Potencial Biológico de Defesa das Plantas  

 

 

 

 As plantas são organismos sésseis que não podem se esconder ou escapar 

quando atacadas e que, não diferente de qualquer outro organismo multicelular, são 

continuamente confrontadas com potenciais patógenos e predadores. Alem disso, as 

plantas não apresentam o sistema de imunidade recombinante adaptativa, nem o 
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repertório de linfócitos B e T apresentados pelos animais (MENEZES e JARED, 2002; 

DE WIT, 2007).  

Contudo, para sobreviver, durante sua evolução, os vegetais desenvolveram 

mecanismos de resposta contra danos e doenças que, quando acionados, reconhecem e 

combatem inúmeros tipos de agressão (SHEWRY e LUCAS, 1997; DE WIT, 2007). 

Esses mecanismos envolvem variadas formas de defesas, que podem ser classificadas 

em dois grandes grupos distintos, as físicas e as químicas (CARLINI e GROSSI-DE-

SÁ, 2002; MENEZES e JARED, 2002; SOARES e MACHADO, 2007).  

As barreiras físicas, ou estruturais, são encontradas nas mais diversas partes da 

planta. A presença de pêlos, espinhos, tricomas e ceras recobrindo, principalmente, a 

superfície de caules e frutos, são exemplos típicos dessas estruturas de defesa 

(BOWLES, 1990). Modificações na estrutura e morfologia de órgãos ou tecidos da 

planta, cujo exemplo é o que se detecta na anatomia de alguns estômatos foliares, 

também são caracterizadas como barreiras físicas de defesa vegetal (OLIVEIRA et al., 

2004). Todas essas estruturas atuam em conjunto, impedindo a adesão, penetração e 

estabelecimento do patógeno, bem como dificultam a herbivoria por parte de 

predadores.  

O outro modelo de defesa está associado à produção de compostos químicos pelo 

vegetal. Baseada numa explosão oxidativa, relacionada a uma rápida acumulação de 

espécies reativas de oxigênio, a planta ativa um arsenal bioquímico constitutivo ou 

induzido pela infecção ou injúria, que exerce uma ampla ação no combate inespecífico 

aos patógenos (SHEWRY e LUCAS, 1997; HEATH, 2000). 

Constituindo o arsenal bioquímico disponível para as plantas, os peptídeos e as 

proteínas estão entre os compostos que formam a linha de frente na defesa vegetal. Suas 

propriedades químicas lhes conferem uma gama de atividades biológicas, que podem 

interferir na penetração, infecção, colonização ou mesmo na reprodução de 

determinados patógenos, bem como inviabilizar a predação e herbivoria.  

Um dos grupos mais notáveis de proteínas envolvidos na defesa vegetal é o das 

proteínas relacionadas à patogênese, mais conhecidas como PR-proteínas. Como 

demonstra a classificação na TABELA 1, várias famílias de PR-proteínas já foram 

identificadas e caracterizadas em diversas plantas (VAN LOON et al., 2006). 

Dentre o grupo das PR-proteínas, destacam-se as quitinases. Nas plantas ocorre a 

síntese de sete diferentes classes de quitinases, que diferem não somente na localização  



OLIVEIRA, H. P.   Proteínas Antifúngicas do Látex .... 

  

9 

 

TABELA 1 - Família de proteínas relacionadas à patogênese (PR-Proteínas) 

Fonte: VAN LOON et al. (2006). 

    

Família Membro Atividade Gene 
    

PR-1 Fumo PR-1 Antifúngico, anti-

oomiceto 
Ypr1 

PR-2 Fumo PR-2 Β-1,3-glucanase Ypr2 [Gns2 

(‘Glb’)] 

PR-3 Fumo P, Q Quitinase Ypr3 Chia 

PR-4 Fumo R Quitinase classe I Ypr4 Chib 

PR-5 Fumo S Thaumatina-Like Ypr5 Pis (‘Pin’) 

PR-6 Tomate - Inibidor I Inibidor de protease Ypr6 

PR-7 Tomate P69 Endoproteinase Ypr7 

PR-8 Quitinase de pepino Quitinase Ypr8 Chib 

PR-9 Peroxidase formadora de lignina 

de fumo 

Peroxidase 
Ypr9 Prx 

PR-10 Salsinha PR-1 Ribonuclease-like Ypr10 

PR-11 Quitinase classe V de fumo Quitinase Ypr11 Chic 

PR-12 Defensinas Antifúngica Ypr12 

PR-13 Tioninas Antifúngica Ypr13 Thi 

PR-14 LTP4 de cevada Proteína transferidora 

de lipídios 
Ypr14 Ltp 

PR- 15  OxO cevada Oxalato oxidase Ypr15 

PR- 16 OxOLP cevada Semelhante a oxalato 

oxidase 
Ypr16 

PR- 17 Prp27 Fumo desconhecida Ypr17 
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espacial e temporal, mas, também, na estrutura, especificidade pelo substrato, 

mecanismos de catálise e sensibilidade aos inibidores (HAMEL et al., 1997). Ademais, 

tem sido observado que os principais alvos para as quitinases de plantas são os fungos 

fitopatogênicos. De fato, várias quitinases como as de feijão, trigo, cevada, milho, 

tabaco, ervilha e abacaxi têm mostrado atividade inibitória tanto sobre a germinação de 

esporos quanto sobre o desenvolvimento das hifas (TAIRA et al., 2005).  

Tem sido mostrado que quitinases podem atuar em sinergismo com outras 

proteínas de defesa, dentre elas -1,3-glucanases, proteínas inativadoras de ribossomos 

e osmotinas (NEHAUS, 1999). 

Defensinas, β-1,3-glucanases, tioninas, peroxidades, proteases, proteínas 

taumatin-like, proteínas de transferência de lipídios (LTPs), proteínas inativadoras de 

ribossomos (RIPs), glicoproteínas ricas em hidroxiprolinas e os inibidores de 

proteinases, são outras classes de PR-proteínas com as quais diversos estudos têm sido 

direcionados (VAN LOON, 1999; SELITRENNIKOFF, 2001). 

Embora os estudos se concentrem nessas classes protéicas, pesquisas demonstram 

o envolvimento de outras proteínas na defesa vegetal, como as proteínas ligantes à 

quitina. Essas proteínas são capazes de interferir no desenvolvimento e crescimento de 

alguns fungos e insetos, como demonstrado por Gifoni (2005).Foi demonstrado que, 

proteínas ligantes à quitina purificadas de Moringa oleifera, foram capazes de inibir a 

germinação e atrasar o desenvolvimento de alguns fungos de importância fitopatológica, 

bem como interferiram no desenvolvimento do inseto praga Callosobruchus maculatus, 

quando este foi submetido a uma dieta rica nessas proteínas. Outras proteínas como a 

canatoxina, isolada de Canavalia ensiformis (CARLINI e GUIMARÃES, 1981), 

soyatoxina, soyatoxina-2 e toxina da soja, purificadas de sementes de soja 

(VASCONCELOS et al., 1994; SIEBRA, 1998; SOUSA, 2006), também demonstraram 

participação na defesa vegetal, promovendo efeitos deletérios contra insetos pragas e 

fitopatotógenos. Em adição, essas proteínas apresentam como característica principal 

uma elevada toxicidade para mamíferos. 

Nos últimos anos têm sido desenvolvidas plantas transgênicas expressando genes 

de vegetais, taxonomicamente relacionados ou não, que codificam proteínas de defesa 

contra fungos e nematóides. Um bom exemplo dessa melhoria foi a “super-expressão” 

de quitinases, que levou ao aumento da resistência de plantas transgênicas a diversos 

patógenos que possuem quitina como constituinte estrutural (VAN SCHELTINGA et 
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al., 1994; ZHU et al., 1994; DANA et al., 2006; PASONEN et al., 2008). 

Conseqüentemente, o estudo de proteínas relacionadas à defesa das plantas proporciona 

ferramentas biológicas de extrema importância na transformação de plantas, para a 

obtenção de genótipos mais resistentes a pragas e patógenos. Portanto, é de fundamental 

importância o estudo de fontes alternativas de proteínas que apresentem potenciais 

biológicos variados, principalmente aqueles relacionados à defesa de plantas. 

 

 

 

2.3 - Fungos e Proteínas Antifúngicas  

 

 

 

Fungos são organismos incrivelmente versáteis, pois são capazes de utilizar 

virtualmente quase todos os tipos de superfície (peles, folhas, matéria em decomposição 

etc) para se desenvolverem (TORTORA, 2000). A classificação desses organismos 

demonstra que cerca de 250.000 espécies de fungos habitam a superfície terrestre, 

distribuídos essencialmente em todos os ecossistemas (SELITRENNIKOFF, 2001). 

Humanos e outros animais estão expostos à presença de fungos desde o momento de seu 

nascimento, assim como as plantas em todo seu período de desenvolvimento e fase 

madura.  

Esses organismos, além da membrana celular, apresentam uma estrutura 

enrijecida, denominada de parede celular, que confere ao fungo proteção contra 

ambientes hostis, danos físicos e é responsável pela sua forma, perfazendo cerca de 20 – 

30% de seu peso seco (KLIS, 1994). É sabido, também, que inúmeras proteínas estão 

em associação com a parede celular, proteínas essas envolvidas na reprodução, 

aderência ao substrato, (in)compatibilidade com hospedeiros, bem como pelas 

propriedades hidrofóbicas apresentadas pela célula (THEIS e STHAL, 2004). A 

FIGURA 2 demonstra a estruturação da parede celular de fungos filamentosos e 

leveduriformes. A importância da manutenção dessa estrutura é confirmada pelo fato de 

simples perturbações promovidas nas cadeias que a compõe, por eventos decorridos da 

pressão de turgor intracelular, resultam na lise e morte desses organismos 

(KAMINSKYJ et al., 1992). De fato, várias classes de proteínas, com capacidade de  
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FIGURA 2 - Esquema estrutural ilustrativo da parede celular de fungos.  

Fonte: SELITRENNIKOFF, 2001. 
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interagir, degradar, ou inibir a produção de qualquer um dos constituintes da parede 

celular dos fungos são descritas na literatura como proteínas antifúngicas e exemplos 

principais são as quitinases (SINGH et al., 2007) β-1,3-glucanases (RAIKHEL et al., 

1993), lectinas (VAN PARIJS et al., 1991), proteases (MENDIETA et al., 2006), entre 

outras. 

Entretanto, é na membrana celular que muitas das proteínas antifúngicas vão 

atuar. É sabido que mais de 500 tipos de proteínas, de ocorrência natural em 

organismos, são capazes de interagir com a membrana plasmática, promovendo 

modificações no potencial de ação ou mesmo levando a formação de poros e 

desencadeando o efluxo de componentes celulares essenciais (TOSSI, 2000; THEIS e 

STHAL, 2004). A FIGURA 3 relaciona em um esboço simples as principais formas de 

desestruturação da membrana plasmática e a formação de poros, promovidas por 

moléculas protéicas (THEIS e STHAL, 2004). Contudo, outra forma de promover 

efeitos deletérios sobre os fungos é atuando nas proteínas periféricas ou integrais 

presentes na membrana celular. MELO et al. (2005), avaliando os efeitos de uma lectina 

presente em cotilédones de Luetzelburgia auriculata, verificaram que essa proteína 

causava inibição de fungos, cujo mecanismo de ação estava associado à interação com 

bombas H
+
-ATPases. As bombas de prótons presentes na membrana celular são 

responsáveis pela regulação e manutenção do gradiente de prótons necessário para a 

entrada de nutrientes na célula (SERRANO, 1989; MONK e PERLIN, 1994), em um 

processo denominado antiporte (FIGURA 4). 

 

 

 

2.4 - Látex Vegetal 

 

 

 

O termo látex é amplamente usado para descrever o líquido de aspecto leitoso, 

presente em determinados grupos taxonômicos de plantas, aproximadamente 12.500 

espécies, representando em torno de 22 famílias (EVERT, 2006), obtido quando estas 

sofrem algum tipo de injúria física. Essa mistura leitosa é composta de uma suspensão 
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FIGURA 3 - Esquema ilustrativo da alteração de permeabilidade na membrana de 

fungos promovida por compostos protéicos. A - formação de poros 

com a desestruturação da camada bilipídica; B - Poro protéico com 

membrana íntegra; C - Desestruturação completa da camada 

bifosfolipídica.  

                           Fonte: YANG et al., 2001; THEIS e STHAL, 2004. 
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FIGURA 4 - Mecanismo funcional das bombas de prótons (H
+
ATPase) na realização. 
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e/ou solução de várias substâncias de diferentes composições químicas, bem como de 

“restos” celulares (SOEDJANAATMADJA et al., 1995). 

Dentre os constituintes celulares presentes na maioria dos látex, destacam-se as 

mitocôndrias, partículas ribossômicas, núcleos e análogos lisossômicos. Aglomerados 

de baixa densidade compostos por diversas enzimas, terpenos, alcalóides, vitaminas, 

carboidratos, lipídios e aminoácidos livres estão entre os compostos químicos presentes 

no látex, variando seu teor de acordo com a espécie estudada (MORCELLE et al., 2004; 

EVERT, 2006). Geralmente, metabolitos específicos presentes no látex são compostos 

bioquímicos derivados do metabolismo primário do vegetal, que não são reaproveitados 

pelas células (HAGEL et al., 2008). Por vezes, muitos desses produtos são citotóxicos, 

sugerindo a participação dos laticíferos no seqüestro desses compostos, 

independentemente dos tecidos vasculares (MICKEY, 1979). Exemplos desses 

metabólitos presentes em vários látex estão mostrados na TABELA 2. 

O látex é secretado por estruturas especializadas, que são compostas por uma 

única célula ou um enfileirado de células, chamadas de laticíferos. Devido ao 

armazenamento sob altas pressões, os laticíferos ao sofrerem qualquer tipo de injúria, 

jorram todo o seu conteúdo citoplasmático (BERNAYS e CHAPMAN, 1994), que 

apresenta ação tanto “cicatrizante” quanto de defesa para o vegetal (KEKWICK, 2001). 

Dentro dessa última proposta, o látex pode funcionar como barreira física, 

impedindo a entrada de bactérias e fungos fitopatogênicos pelos locais que sofrem 

injúrias, bem como exercer uma ação química, com efeitos antimicrobianos devido a 

determinados compostos presentes em sua constituição (KEKWICK, 2001). 

O látex de Hevea brasiliensis, sem dúvida, é o mais estudado, principalmente 

devido à sua grande importância econômica na produção de borracha e seus derivados. 

Além dessa importância, existem relatos de inúmeras atividades biológicas associadas 

ao látex de diferentes grupos taxonômicos. 

Porém, os laticíferos não servem apenas como um repositório para produtos 

naturais, nele também estão presentes proteínas únicas e próprias (HAGEL et al., 2008). 

Várias componentes de natureza protéica, com atividade enzimática, foram encontrados 

em exsudados dos laticíferos, compreendendo glicosidases, proteases, fosfatases ácidas,  
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TABELA 2 - Exemplos de metabólitos especializados em látex de varias espécies 

 Fonte: HAGEL et al., 2008. 

     

Laticífero Taxa Classe do composto Exemplo Estrutura 
     

Articulado, não 

ramificado 

Catharanthus roseus 

Apocyanaceae 

Monoterpenoid indole 

Alkaloid 
Vindolina 

 

Não articulado, não 

ramificado 

Cannabis sativa 

Cannabaceae 
Glucosídio fenólico 

Floroglucinol-b-D-

glucosidio 

 

Não articulado, 

ramificado ou não 

Asclepias eriocarpa 

Asclepiadaceae 
Cardenolídio Labriformina 

 

Não articulado, 

ramificado 

Morus spp. 

Moraceae 
Alcalóide pirrolidinoco D-AB1 

 

Não articulado, 

ramificado 

Antiaris toxicara 

Moraceae 
Cardenolídio Antiarina 

 

Articulado 

anastomado 

Hevea brasiliensis 

Euphorbiaceae 
Isoprenoide Borracha natural 

 

Articulado 

anastomado 

Papaver somniferum 

Papaveraceae 
Alcaloide Benzilisoquinolina  Borracha natural 

 

Articulado 

anastomado 

Lactuca sativa 

Asteraceae 
Lactona serquiterpeno Lactucina 

 

Articulado 

anastomado 

Papaver bracteatum 

Papaveraceae 
Catecolamina Dopamina 

 

Articulado 

anastomado 

Lobelia spp. 

Campanulaceae 
Alcalóide pirridínico Lobelina 
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amilases, quitinases, inibidores de proteases, β-1,3-glucanases etc (PEREIRA et al., 

1998; VAN DER HOORN e JONES, 2004; DOMSALLA e MELZING, 2008). 

Outras proteínas, como a Ca
2+

/peroxidase ligante a calmodulina do látex de 

Euphorbia charicas (MURA et al., 2005) e a aleno oxido sintase de H. brasiliensis 

(NORTON et al., 2007), são possíveis de estarem relacionadas à cascata de sinalização 

estresse-induzido nas plantas, revelando o caráter participativo dessas estruturas na 

fisiologia e homeostase da planta. 

 

 

 

2.5 - Marsdenia megalantha 

 

 

 

 Marsdenia megalantha (GOYDER e MORILLO, 1994) (FIGURA 5) pertence à 

família Apocynaceae, sendo um subarbusto perene, semi-suculento, que produz um 

látex leitoso em vários de seus órgãos. Essa planta pode atingir cerca de 60 cm de altura 

e apresenta raízes espessas e carnosas, que se espalham lateralmente sobre a superfície 

de rochas em pequenas porções de terras (GOYDER e MORILLO, 1994). Essa espécie, 

foi primeiramente descrita como vivendo sobre rochas graníticas, a cerca de 425 m de 

altitude, no interior do estado da Bahia, Brasil. Porém, essa espécie é característica de 

ambientes com estacionalidade de chuvas e foi encontrada crescendo sobre os monólitos 

da região de Quixadá, município do estado do Ceará, Brasil (OLIVEIRA, 2002). Essa 

região é caracterizada por apresentar chuvas concentradas nos períodos de novembro ou 

dezembro até o final de março. 

 Embora existam relatos locais, pela população, de uma alta toxicidade dessa 

espécie para bovinos e caprinos, nenhum estudo científico adequado, com a finalidade 

de confirmar ou não essas informações, foi realizado. Existem, também, poucos estudos 

sobre a anatomia dessa planta e quase nenhum acerca de sua bioquímica e fisiologia 

(LOPES, 2004; OLIVEIRA, 2006). 
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FIGURA 5 - Exsicata de Marsdenia megalantha. 

                      Fonte: Missouri Botanical Garden, 2006. 
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3. Objetivos 
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3.1 - Gerais 

 

 

 

 Identificar, purificar e caracterizar proteínas presentes no látex de Marsdenia 

megalantha, envolvidas com a inibição da germinação e do crescimento de 

fungos fitopatogênicos de importância econômica; 

 

 Contribuir para o conhecimento dos mecanismos de ação dessas proteínas com 

ação antifúngica.  

 

 

3.2 - Específicos 

 

 

 

 Quantificar e caracterizar as atividades enzimáticas nas frações protéicas 

oriundas do látex de M. megalantha; 

 Avaliar o efeito inibitório das frações protéicas oriundas do látex de M. 

megalantha sobre a germinação dos esporos do fungo Fusarium solani;  

 Avaliar o efeito dessas proteínas em induzir espécies reativas de oxigênio no 

interior dos esporos de F. solani; 

 Observar os efeitos dessas frações sobre a acidificação do meio, induzida por 

glicose, em esporos de F. solani;  

 Avaliar o efeito direto dessas proteínas sobre a parede celular e membrana 

plasmática dos esporos do fungo F. solani, através de microscopia de 

fluorescência. 
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4. Materiais 
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4.1 - Espécie Vegetal 

 

 

 

Espécimes vivos de Marsdenia megalantha (GOYDER e MORRILO, 1994) 

foram encontrados e coletados crescendo sobre monólitos do município de Quixadá, 

Ceará – Brasil, quando foram levados ao laboratório para coleta do látex (FIGURA 6).  

 A classificação dessa espécie, de acordo com o “Missouri Botanical Garden – 

MoBOT”, é dada como:  

Reino: Plantae 

Sub-Reino: Tracheobionta 

Divisao: Magnoliophyta  

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Gentianales 

Família: Apocynaceae 

Gênero: Marsdenia 

       Espécie: Marsdenia megalantha 

 

 

 

4.2 - Eritrócitos 

 

 

 

 Os eritrócitos, utilizados nos ensaios de aglutinação, foram obtidos de amostras 

de sangue de coelho albino adulto (linhagem Nova Zelândia), mantido no biotério do 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Foram utilizados também sangue de humanos, sistema ABO, proveniente do 

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Ceará (HEMOCE). 
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FIGURA 6 - Coleta e armazenamento em laboratório de indivíduos de Marsdenia 

megalantha. (A) - Monólitos localizados no município de Quixadá, 

CE, Brasil. (B) - Localização dos espécimes de M. megalantha 

coletados para estudo. (C) - Coleta de um indivíduo. (D) - 

Armazenagem em laboratório, para remoção imediata do látex. 

(A) 

(B) 

(C) (D) 
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4.3 - Fungos 

 

 

 

 O fungo fitopatogênico Fusarium solani foi obtido da micoteca mantida pelo 

Laboratório de Toxinas Vegetais, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular 

da UFC, identificado sob ID Nº EU625405.1 (NCBI-BLAST) pelo laboratório de 

Genética do Departamento de Biologia da UFC (FIGURA 7). 

 

 

 

4.4 - Reagentes Químicos 

 

 

 

 Acrilamida, ácido sulfúrico, albumina sérica bovina (BSA), 3-amino-9-etil-

carbazole, bisacrilamida, “Coomassie Brilliant Blue” G e R, 3,3’-diaminobenzidina 

(DAB), þ-dimetilaminobenzaldeído (DMAB), ditiotreitol (DTT), gelatina, glicerol, 

glucuronidase (HP-2”, 132.000 unidades/mL), guaiacol, iodeto de propídio, 

isotiocianato de fluoresceína (FITC), laminarina, marcadores de massa molecular, 

nitrato de prata, peróxido de hidrogênio, persulfato de amônio, quitina coloidal e 

N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine (TEMED) foram obtidos da Sigma Chemical 

Co., St. Louis, EUA. 

ß-mercaptoetanol e dodecil sulfato de sódio foram obtidos da Merck, Darmstadt, 

Alemanha. 

Os reagentes utilizados para análise da sequência NH2-Terminal foram 

adquiridos da Wako Pure Chemicals Industries, Osaka, Japão. 

Os demais reagentes utilizados foram todos de grau analítico e obtidos 

comercialmente.  
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FIGURA 7 - Aspectos morfológicos do fungo Fusarium solani.em meio PDA (Agar 

batata). (A) - Frente da cultura; (B) - Reverso da cultura. 

 (B) 
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5. Métodos 
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5.1 - Coleta e Processamento do Látex  

 

 

 

A exsudação do látex foi promovida através de incisões no caule e raiz da planta, 

após terem sido lavados com água corrente, solução de hipoclorito de sódio a 5%, por 5 

minutos e, em seguida, água destilada, em 5 ciclos de 2 minutos. a coleta foi realizada 

com auxílio de seringas descartáveis de 1 ml, contendo pequenas alíquotas, cerca de 50 

l do tampão Tris-HCl 0,05 M, contendo NaCl 0,15 M, pH 8,0 (FIGURA 8). Esse 

material foi, então, submetido a um processamento com a finalidade de separar a 

borracha. 

O processamento do látex de M. megalantha foi realizado de acordo com a 

metodologia descrita por Freitas (2004), adaptada por Oliveira (2006), como mostrada 

na FIGURA 9. Cerca de 1 mL do látex coletado, de aspecto leitoso e denso, foi 

centrifugado a 10.000 x g, 10 minutos, 25 ºC. O precipitado obtido (borracha) foi 

descartado e o sobrenadante submetido à diálise exaustiva contra água destilada (cut- off 

12 kDa). O material dialisado foi novamente centrifugado sob as mesmas condições já 

descritas. O precipitado (borracha) foi mais uma vez descartado. O sobrenadante 

límpido foi denominado de proteínas totais do látex (PTL) (OLIVEIRA, 2006).  

 

 

 

5.2 - Avaliação de Propriedades Bioativas e Físico-Químicas das PTL  

 

 

 

Partindo-se das PTL, foi avaliada sua atividade sobre fungos fitopatogênicos, em 

específico para o fitopatógeno F. solani, usando a metodologia descrita por Ji e Kúc 

(1996), adaptada para uso de placas de geminação (GIFONI, 2005; OLIVEIRA 2006), 

que será detalhada posteriormente. Constatada a atividade antifúngica associada as PTL, 

foi procedida a avaliação de algumas propriedades físico-químicas dessas proteínas. 
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FIGURA 8 - Aspectos da exsudação do látex de Marsdenia megalantha. (A) - 

Exsudação do látex da raiz. (B) - Exsudação do látex do caule. (C) - 

Látex de M. megalantha após a exsudação e coleta. 

 

(C) 

(B) (A) 
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FIGURA 9 - Esquema geral de obtenção da fração proteínas totais do látex (PTL) de 

Marsdenia megalantha. 

Diálise exaustiva contra água destilada 

 

Centrifugação 10.000 x g, por 10 minutos, 25 °C 

Látex coletado em Tris-HCl 0,05 M, pH  8,0, contendo  NaCl 0,15 M 

Sobrenadante 1 Precipitado 1 (Borracha) 

Sobrenadante 2  

(Proteínas Totais do Látex - “PTL”) 

 

Precipitado 2 (Borracha) 

Centrifugação 10.000 x g, por 10 minutos, 25 °C 
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5.2.1 - Dosagem de Proteínas 

 

 

 

 Para determinação do teor de proteínas presente nas amostras foi utilizada a 

metodologia descrita por Bradford (1976). Partindo-se de uma alíquota de 100 μL de 

amostra, em diferentes concentrações, foram adicionados 2,5 mL do reagente de 

Bradford. A mistura foi agitada e após 10 minutos em repouso foram feitas leituras das 

absorbâncias a 595 nm (espectrofotômetro tipo Novapesc II, Pharmacia). A 

concentração protéica foi estimada através de curva padrão obtida a partir de 

concentrações conhecidas de albumina sérica bovina (BSA). 

 

 

 

5.2.2 - Eletroforese Unidimensional em Gel de Poliacrilamida  

 

 

 

 A determinação do perfil eletroforético das proteínas foi avaliado seguindo a 

metodologia descrita por Laemmli (1970), adaptada para uso de placas medindo 10,0 x 

8,0 cm. O gel de aplicação encerrava 3,5% de acrilamida e 1,0% de SDS, preparados em 

tampão Tris-HCl 1 M, pH 6,8, e o gel de separação 15% de acrilamida e 1% de SDS, 

solubilizadosem tampão Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8. O preparo das amostras foi realizado 

através de diluição em tampão Tris-HCl  0,0625 M, pH 6,8, contendo SDS 1% e 

bromofenol 2%, na presença ou ausência de β-mercaptoetanol 1%. As amostras que 

continham ß-mercaptoetanol foram aquecidas a 100 ºC, por 10 minutos. Antes da 

aplicação no gel, as amostras foram submetidas a uma centrifugação a 5.000 x g, por 5 

minutos, 15 C. Alíquotas do material foram aplicadas no gel, que foi submetido a uma 

corrente de 20 mA, durante 2 horas e 30 minutos. As bandas protéicas foram 

visualizadas por revelação com nitrato de prata (BLUM et al., 1987). Como marcadores 

de massa molecular foram utilizados: fosforilase B (97,0 kDa); albumina sérica bovina 

(67 kDa); albumina do ovo (45,0 kDa); anidrase carbônica bovina (29,0 kDa); inibidor 

de tripsina de soja do tipo Kunitz (20,1 kDa) e α-lactalbumina (14,2 kDa). Comparação 
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das mobilidades das bandas protéicas em relação àquelas dos marcadores foi empregada 

para cálculo da massa molecular aparente das proteínas em análise. 

 

 

 

5.2.3 - Eletroforese Bidimensional (2D) em Gel de Poliacrilamida  

 

 

 

 Para realização da análise diferencial, as frações avaliadas foram submetidas à 

focalização isoelétrica, utilizando o aparelho Ettan IPGphor II (Amersham Bioscience). 

A amostra (200 µgP) foi solubilizada em 100 µL do tampão de reidratação, composto 

de uréia 7 M, tiouréia 2 M, ditiotreitol 0,065 M, Triton-X100 1%, IPG buffer 0,5% e 

traços de azul de bromofenol. Esse mesmo tampão foi usado na reidratação das fitas 

“immobiline IPG” (11 cm, pH 3,0-10,0), por 12 horas.  

Após término da corrida em primeira dimensão (focalização isoelétrica), a fita 

foi imersa em solução de equilíbrio, constituída de Tris 0,05 M, glicerol 30%, uréia 6 

M, SDS 2% e azul de bromofenol 0,25% (p/v). Para cada 3 mL dessa solução, volume 

necessário para equilíbrio de uma fita, foram adicionados 57,8 mg de ditiotreitol e 

deixados sob agitação lenta por 10 minutos, seguida de uma re-imersão de 10 minutos 

na mesma solução de equilíbrio contendo 69,3 mg de iodoacetamida, para cada 3 mL. 

Posteriormente, a fita foi mergulhada em tampão de corrida (LAEMMLI, 1970), por 10 

segundos, buscando a retirada do excesso do tampão de equilíbrio, e colocada na parte 

superior do gel da segunda dimensão (PAGE-SDS). A corrida eletroforética foi 

realizada em sistema vertical (Hoefer SE 600, Amersham Bioscience, alimentado por 

uma fonte Power-Pac 3000 (Bio-Rad) até a saída do azul de bromofenol do gel (corrente 

constante de 20 mA/gel e tensão máxima de 100 V/gel). A coloração foi feita com 

Comassie Brilliant Blue G-250  1%, usando o procedimento “blue-silver” (WANG et 

al., 2007). 
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5.3 - Purificação de Proteínas Ativas contra o Fungo Fusarium solani 

 

 

 

Tendo sido realizada preliminarmente a caracterização físico-química das PTL, 

estas foram utilizadas para dar continuidade à purificação de componentes protéicos 

ativos contra o fungo F. solani. Para tanto, foram realizadas etapas cromatográficas que 

permitiram a total ou parcial purificação de proteínas antifúngicas presentes nesse 

material.  

 

 

 

5.3.1 - Cromatografias 

 

 

 

5.3.1.1 - Cromatografia de Troca Iônica em Matriz de Resource-Q, Acoplada ao 

Sistema de FPLC 

 

 

 

Alíquotas de 500 µL de PTL (aproximadamente 0,15 mgP), dialisadas contra 

tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2,  foram aplicadas em matriz de Resource-Q (2 x 

2 cm), acoplada ao sistema de FPLC (coletor Pharmacia LKB FRAC-100), previamente 

equilibrada com esse mesmo tampão. A coluna foi percolada com tampão de equilíbrio 

até remoção completa das proteínas não retidas, denominadas de fração não retida na 

Resource-Q (FnRq). NaCl 0,2 M foi acrescido ao tampão de equilíbrio para eluição da 

fração protéica retida na matriz (FRq). A cromatografia foi monitorada através de 

leituras de absorbância a 280 nm. Ao final do processo, a atividade antifúngica contra F. 

solani das frações protéicas obtidas foi avaliada (FIGURA 10). 
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FIGURA 10 - Esquema de obtenção das frações antifúngicas provenientes do látex de 

M. megalantha, após cromatografia das proteínas totais do látex em 

matriz de troca iônica (Resource-Q) seguida de exclusão molecular 

(Superose-12 HR 10/30). 

Diálise contra Tampão acetato de sódio 0,05M 
 

Cromatografia em Resource-Q (FPLC) 

Proteínas Totais do Látex 

(PTL) 

Fração Protéica não Retida 

(FnRq) 

Fração Protéica Retida 

(FRq) 

S1 
 

S2 

 

NaCl 0,2 M 

Cromatografia em Superose-12 HR 10/30 (FPLC) 
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5.3.1.2 - Cromatografia de Exclusão Molecular em Matriz de Superose-12 HR 10/30, 

Acoplada ao Sistema de FPLC 

 

 

A fração não retida na matriz de Resource-Q foi concentrada por liofilização e 

submetida à cromatografia de exclusão molecular em coluna de Superose-12 HR 10/30 

(30 x 2 cm) acoplada a sistema de FPLC (coletor Pharmacia LKB FRAC-100), 

previamente equilibrada com tampão acetato de sódio 0,05 M pH 5,2. A cromatografia 

foi monitorada através de leituras de absorbância a 280 e 230 nm. Ao final do processo, 

a atividade antifúngica contra F. solani das frações protéicas foi avaliada (FIGURA 10). 

 

 

 

5.4 - Determinação da Sequência NH2-Terminal 

 

 

 

A determinação da sequência de aminoácidos NH2-terminal foi procedida 

realizada em seqüenciador automático de proteínas (Shimadzu PPSQ-23A). Para tanto, 

FnRq foi concentrada por liofilização, solublizada em água e submetida ao 

sequenciamento. No processo de identificação dos aminoácidos, os derivados de 

feniltioidantoína dos aminoácidos (PTH-aminoácidos) foram detectados a 269 nm, após 

separação em coluna de fase reversa C18 (4,6 x 2,5 mm), conduzida sob condições 

isocráticas de acordo com as instruções do fabricante. As sequências obtidas foram 

submetidas ao alinhamento automático através do sistema NCBI-BLAST. 

 

 

 

5.5 - Determinação de Atividades Relacionadas a Compostos de Defesa 

 

 

Durante as etapas cromatográficas, foram realizados diversos ensaios 

relacionados às atividades associadas aos compostos reconhecidamente envolvidos com 
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a defesa vegetal. Tais ensaios foram conduzidos como tentativa de conhecer que 

compostos protéicos estariam envolvidos com os efeitos negativos contra o fungo F. 

solani. Entre as atividades determinadas, estão: hemaglutinante; β-1,3 glucanásica; 

quitinásica; peroxidásica e proteolítica. 

 

 

 

5.5.1 - Atividade Hemaglutinante 

 

 

 

 A determinação de atividade hemaglutinante foi realizada seguindo a 

metodologia descrita por Moreira e Perrone (1977). Amostras protéicas (0,3 mgP) 

foram submetidas a diluições seriadas ( ½ ; ¼; ⅛, etc) em tubos de ensaio, na presença 

de NaCl 0,15 M. A alíquotas de 100 μL de cada diluição foram adicionados igual 

volume de uma suspensão de hemácias (2%), tratadas ou não com tripsina. Os tubos 

foram incubados a 37 ºC, por 30 minutos e, posteriormente, deixados em repouso por 

mais 30 minutos, à temperatura ambiente. A visualização dos aglutinados foi realizada a 

olho nu. 

Para o tratamento enzimático dos eritrócitos, foi utilizada a técnica descrita por 

Lis e Sharon (1972). O sangue coletado de coelhos foi lavado com NaCl 0,15 M e, em 

seguida, adicionada a enzima tripsina na proporção de 0,1 mg para 10 mL da suspensão 

de eritrócitos 2%. Essa suspensão foi incubada por 1 hora, 4 ºC, sob agitações 

esporádicas e, posteriormente, centrifugada a 3.000 x g, por 5 minutos. A massa de 

eritrócitos foi novamente lavada com NaCl 0,15 M (cerca de 7 vezes) e o “pellet” de 

células resultante resuspendido em NaCl 0,15 M para obtenção de uma suspensão a 2%. 

 

 

 

5.5.2 - Atividade β-1,3-Glucanásica 

 

 

 A atividade β-1,3-glucanásica foi determinada através do método calorimétrico 

descrito por Boller (1993), baseado na formação de glucose a partir  do substrato 
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laminarina (polímero de glucose). A solução de laminarina (2 mg/mL), diluída em 

tampão acetato de sódio 0,050 M, pH 5,2, foi aquecida a 60 ºC, por 10 minutos, e 

dialisada exaustivamente contra o tampão acima, para  remoção de glucose livre em 

solução. O ensaio foi realizado através da adição a 100 µL da amostra-teste (0,3 

mgP/mL), 900 µL da solução de laminarina, a 50 ºC, por 30 minutos. A partir de uma 

mistura de duas soluções (25 mL de solução “A” + 1,0 mL de solução “B”), descritas a 

seguir, foi retirada uma alíquota de 1,0 mL e adicionada à amostra incubada com 

laminarina, fervendo em banho-maria, por 20 minutos. A solução “A” era constituída de 

25 g de carbonato de sódio anidro, 25 g de tartarato de sódio potássio, 20 g de 

bicarbonato de sódio, 200 g de sulfato de sódio anidro e água q.s.p. 1000 mL (preparada 

no momento do ensaio) e a  solução “B” de 15 g de sulfato de cobre hidratado, 20 µL de 

ácido sulfúrico concentrado e água q.s.p. 100 mL. Após o resfriamento, realizado em 

banho de gelo por 5 minutos, foi acrescentado 1 mL da solução “C” (3 g de arsenato de 

sódio + água q.s.p. 25 mL) e os tubos foram agitados vigorosamente até a completa 

remoção dos gases formados, sendo, em seguida, deixados em repouso por 5 minutos. 

As amostras foram, então, diluídas 12 vezes, e as leituras da absorbância realizadas a 

520 nm. Para cálculo do teor de açúcar liberado no ensaio, uma curva padrão foi 

construída a partir de soluções de glucose com concentrações variando de 7,5 a 240 

μg/mL em tampão acetato de sódio 0,050 M, pH 5,2. 

 

 

 

5.5.3 - Atividade Quitinásica  

 

 

 

 A determinação da atividade quitinásica foi realizada seguindo a metodologia 

descrita por Boller (1993), que teve como parâmetro a liberação de N-acetil-D-

glucosamina (NAG), a partir da ação hidrolítica das enzimas sobre a quitina coloidal. 

Para essa finalidade, 250 μL das frações avaliadas foram incubadas com 250 μL de 

quitina coloidal, a 37 ºC, durante 1 hora. A atividade enzimática foi interrompida pela 

fervura dos tubos, em banho-maria, por 10 minutos. Após resfriamento em banho de 

gelo, os tubos foram centrifugados a 10.000 x g, por 10 minutos, e alíquotas de 300 μL 
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foram retiradas e incubadas com 10 μL de uma solução da enzima glucuronidase (EC 

3.2.1.31), a 37 ºC, durante 1 hora. Essa solução de glucuronidase foi preparada através 

da diálise de um preparado bruto obtido de Helix pomatia (Sigma Chemical Co. - “Type 

HP-2”, 132.000 unidades/mL) com tampão acetato de sódio 0,050 M, pH 5,2, e diluição 

de 10 vezes com o mesmo tampão de reação. Para a determinação de NAG liberada no 

ensaio, 310 μL do hidrolisado foram acrescidos de 190 μL de tampão acetato de sódio 

0,050 M, pH 5,2, e 100 μL de  uma solução de tetraborato de sódio e potássio 0,6 M. 

Imediatamente, os tubos foram fervidos em banho-maria por 5 minutos e resfriados em 

banho de gelo. Foi adicionado, então, 1 mL da solução de þ-dimetilaminobenzaldeido 

(DMAB), preparada pela dissolução de 10 g de DMAB em 100 mL de uma solução 

ácido acético glacial contendo 12,5 % (v/v) de ácido clorídrico 11,5 M. A mistura foi 

mantida a 37 ºC em banho-maria, por 20 minutos, e imediatamente lida a absorbância a 

585 nm. Para cálculo do teor de açúcar liberado no ensaio, uma curva padrão foi 

construída a partir de soluções de glucose, com concentrações variando de 100 a 500 

μM em tampão acetato de sódio 0,050 M, pH 5,2 (REISSING et al., 1955). A atividade 

quitinolítica foi expressa em nKat/mgP, onde 1 nKat equivale a 1 mol de N-acetil-D-

glucosamina liberado por segundo. 

 

 

 

5.5.4 - Atividade Peroxidásica 

 

 

 

5.5.4.1 - Determinação por Ensaio Colorimétrico 

 

 

 

Para determinação da atividade peroxidásica foi utilizada a metodologia descrita 

por Urbanek et al. (1991). Foi utilizado como substrato doador de prótons o guaiacol e 

como aceptor o peróxido de hidrogênio. A reação catalisada pela peroxidase produz um 

composto colorido, 3,3’-dimetoxi-4,4’-bifenolquinona (DOERGE et al., 1997), que é 

medido por espectrometria. Partindo-se de 100 μL das frações, diluída ou não 

dependendo de sua atividade, foram adicionados 500 µL de guaiacol 0,02 M e 500 µL 
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de peróxido de hidrogênio 0,06 M para um volume final de ensaio de 2 mL, 

completados com tampão acetato de sódio 0,050 M, pH 5,2. A mistura foi incubada por 

10 minutos, a 30 ºC, e a absorbância medida a 480 nm. A variação de 1 unidade de 

absorbância por minuto foi assumida como sendo 1 unidade de atividade peroxidásica 

(1 UAPox). 

 

 

 

5.5.4.2 - Detecção por Zimograma 

 

 

 

 A atividade peroxidásica foi também avaliada em gel de poliacrilamida (PAGE-

SDS), seguindo-se a metodologia descrita por Caruso et al. (1999), com algumas 

modificações (OLIVEIRA, 2006). Após corrida eletroforética em condições 

desnaturantes (presença de SDS), o gel foi imerso em solução “renaturante” de Triton 

X-100 2,5%, por 30 minutos, a 25 ºC e, posteriormente, imerso em tampão acetato de 

sódio 0,050 M, pH 5,2. Para revelação da atividade peroxidásica, o gel foi mergulhado 

em solução reveladora, composta de guaiacol 0,2% (v/v), 3-amino-9-etil-carbazol 

0,01% (p/v) e peróxido de hidrogênio 0,03% (v/v). A reação foi interrompida por 

sucessivas lavagens com água destilada. 

 

 

 

5.5.5 - Atividade Proteolítica 

 

 

 

5.5.5.1 - Determinação por Ensaio Colorimétrico 

 

 

 

Para determinação da atividade proteolítica total das frações foi utilizada a 

metodologia descrita por Xavier-Filho (1989). Azocaseína foi utilizada como substrato 
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não específico para avaliação da atividade proteolítica total. Essa proteína, ao sofrer 

degradação por proteases, em geral libera um composto denominado de “azo” que 

funciona como cromóforo, sendo detectado por espectrofotômetro em comprimento de 

onda 420 - 440 nm. Para liberação desse cromóforo, inicialmente é promovida a 

incubação por 1 hora de 500 µL da amostra (diluídas em tampão fosfato de sódio 0,05 

M, pH 6,0 contendo ditiotreitol 0,003 M) com 200 µL de uma solução 1% de 

azocaseína em tampão fosfato de sódio 0,05 M, pH 6,0, a 37 ºC.  A reação de proteólise 

foi parada após o tempo decorrido com adição de 300 µL de ácido tricloroacético 

(TCA) 20 % que, também, promove a precipitação das proteínas totais. Foi promovida 

uma centrifugação a 10.000 x g, por 10 minutos, com finalidade de separar a azocaseína 

precipitada dos peptídeos em solução. Uma alíquota de 400 µL do sobrenadante foi 

alcalinizada com 400 µL de uma solução de hidróxido de sódio 2 N e a absorbância 

medida a 420 nm. A variação de 0,01 unidade de absorbância por minuto foi assumida 

como sendo 1 unidade de atividade proteolítica (1 UAP). 

 

 

 

5.5.5.2 - Detecção por Zimograma 

 

 

 

Para detecção de atividade proteolítica em gel, foi utilizado o método descrito por 

Michaud et al. (1996), que se baseia na revelação negativa das proteínas com atividade 

proteolítica. Amostras foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida na 

presença de SDS, contendo gelatina 0,1%. A corrida eletroforética foi realizada com 

corrente constante de 20 mA, por 2 horas e 30 minutos. Ao término da corrida, o gel foi 

imerso em solução de renaturação de Triton X-100 2,5%, por 30 minutos, a 25 ºC, 

sendo, em seguida, mergulhado na solução “ativadora” (tampão fosfato de sódio 0,025 

M, pH 6,0, contendo DTT 0,0002 M e EDTA 0,001 M), por 1 hora, a 37 ºC. As bandas 

com atividade proteolítica foram visualizadas por coloração negativa com o corante 

“Coomassie Brilliant Blue” R-250 0,05%, dissolvido em solução de metanol, ácido 

acético e água (1,0:3,5:8,0 v/v/v), por um período de 2 horas. Em seguida, foi procedido 

o descoramento do gel com solução de metanol, acido acético e água (1,0:3,5:8,0 v/v/v), 

até o aparecimento das bandas reveladas negativamente. 
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5.6 - Avaliação Biológica das Proteínas do Látex Contra o Fungo F. solani: Efeito 

Antifúngico e Mecanismos de Ação 

 

 

 

 A avaliação da atividade de proteínas do látex contra F. solani foi realizada com 

a finalidade de dar prosseguimento ao processo de purificação do(s) componente(s) com 

propriedades antifúngicas. Além disso, foram conduzidos diversos ensaios, buscando 

caracterizar o mecanismo de ação dessas proteínas. 

 

 

 

5.6.1 - Cultivo dos Fungos 

 

 

  

 Para avaliação da atividade antifúngica das frações obtidas foi utilizado o fungo 

F. solani, por ter sido verificada uma forte ação diante desse fitopatógeno. O cultivo 

desse fungo foi realizado em 25 mL de meio ágar batata dextrose (PDA), distribuídos 

em placas de Petri, com 10 cm de diâmetro, e mantidas em câmara de germinação do 

tipo B.O.D., a 25 ºC, umidade de 70% e fotoperíodo de 12 horas. O meio de cultura foi 

constituído de 39 g de ágar batata-dextrose, dissolvidos em 1 litro de água, preparado 

sob banho-maria com água em ebulição e autoclavado por 15 minutos, a 120 ºC, 1,5 

KGF. Os “pellets” repicados do meio de cultura foram colocados no centro das placas 

de Petri, que foram fechadas sob condições estéreis em capela de fluxo laminar 

(FIGURA 7). 

 

 

 

5.6.2 - Obtenção de Esporos 

 

 

 Após os fungos terem tomado todo diâmetro da placa de Petri, cerca de 15 dias 

após o repique (cultura fresca), essas foram abertas em capela de fluxo laminar e 
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adicionadas de 10 mL de água estéril. Com utilização de uma alça de Drigalski, 

manuseada suavemente sobre a superfície do micélio, foi produzida a suspensão de 

esporos. Esta foi imediatamente filtrada em malha de nylon, para remoção de resquícios 

de hifas, e denominada de solução padrão de esporos. Da solução padrão, foi promovido 

o ajuste das concentrações para 2,0 x 10
5
 e 2,0 x 10

6
 esporos/mL, usadas nos diversos 

ensaios (GIFONI, 2005; OLIVEIRA, 2006). 

 

 

 

5.6.3 - Avaliação dos Efeitos das Proteínas do Látex Sobre a Germinação dos Esporos 

 

 

 

 O efeito das proteínas sobre a germinação dos esporos foi avaliado de acordo 

com o método descrito por Ji e Kúc (1996), adaptado para uso de placas de geminação 

(GIFONI, 2005; OLIVEIRA, 2006) (FIGURA 11). Uma alíquota de 10 µL da 

suspensão de esporos (2,0 x 10
5
 esporos/mL) foi incubada com 10 µL das amostras. 

Como controles foram utilizados água estéril, tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2, e 

peróxido de hidrogênio 0,1 M. As placas de germinação foram mantidas a 37 ºC, por 12  

horas, na ausência de luz, conservando a umidade do local por meio de um papel de 

filtro embebido de água. Decorrido o tempo de germinação, o material foi visualizado 

em microscópio óptico (“Olimpus System Microscope BX 60”). Foram considerados 

germinados os esporos que apresentaram tubo germinativo de, ao menos, duas vezes o 

seu comprimento. 

 

 

 

5.6.4 - Avaliação dos Efeitos das Proteínas do Látex Sobre a Acidificação do Meio 

 

 

 

O efeito das proteínas do látex sobre a acidificação do meio, promovida pela 

absorção de glicose, foi avaliado seguindo-se a metodologia descrita por Gomes (1996), 

com algumas adaptações para esporos de fungos filamentosos. Esporos de F. solani (10
7
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esporos/mL) foram incubados em 4 mL de tampão Tris-HCl 0,005 M, pH 7,2, e 

submetidos à mensuração do pH. Após a medição do pH inicial, foi adicionado 1 mL de 

uma solução glicose 0,5 M e, imediatamente, feita nova avaliação do pH. As alterações 

de pH da suspensão de esporos foram, então, registradas de cinco em cinco minutos, por 

um período de uma hora. Uma suspensão controle, sem a amostra-teste, foi submetida 

ao mesmo tratamento. Ao final do ensaio, os valores de pH foram utilizados no cálculo 

da variação das concentrações hidrogeniônicas, [H
+
], nas suspensões controle e 

experimental. 

 

 

 

5.6.5 - Avaliação da Capacidade de Indução de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) 

pelas Proteínas do Látex  

 

 

 

Para avaliar a capacidade das proteínas do látex de induzir a produção endógena 

de EROs nos esporos, foi realizado um ensaio in situ utilizando-se 3,3’-

diaminobenzidina (DAB) como descrito por Thordal-Christensen (1997), seguido de 

algumas modificações (MENDIETA, 2005). Para realização do ensaio, esporos (2,0 x 

10
6 

/ mL) de F. solani foram incubados com água ou tampão acetato de sódio 0,05 M, 

pH 5,2 (controles experimentais), ou com as frações protéicas de interesse, na presença 

de 0,5 mg/mL de DAB, por 1 hora, tempo necessário para que o DAB penetrasse 

totalmente nos esporos. Após o período de incubação, os esporos foram visualizados em 

microscópio óptico (Olimpus System Microscope BX 60) e avaliados quanto à presença 

ou não de grânulos internos a suas estruturas.  
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FIGURA 11 - Placas de germinação, utilizadas nos ensaios para visualização da 

germinação dos esporos. 
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5.6.6 - Avaliação do Efeito das Proteínas do Látex Sobre a Permeabilidade da 

Membrana dos Esporos 

 

 

 

O corante iodeto de propídio (Calbiochem) foi usado para avaliar a integridade 

das membranas do fungo F. solani na presença das frações protéicas provenientes do 

látex de M. megalantha.  O ensaio foi realizado como descrito na sessão 5.5.3, com 

algumas modificações. Para tanto, 1 µM de iodeto de propídio foi adicionado à 

suspenção de esporos, seguida de incubação por 30 minutos a 37 ºC. As suspensões 

foram transferidas para lâminas e visualizadas em microscópio óptico (“Olimpus 

System Microscope BX 60”). Foram considerados esporos permeabilizados aqueles em 

que os núcleos se apresentaram fluorescentes. Como controle, uma solução de nistatina 

0,005 M foi utilizada, por reconhecidamente induzir a formação de poros na membrana 

de fungos, aumentando a permeabilidade da membrana plasmática. 

 

 

5.6.7 - Avaliação da Capacidade de Interação de Proteínas do Látex com a Superfície 

dos Esporos de F. solani  

 

 

 

A conjugação do isotiocianato de fluoresceína (FITC) às proteínas do látex de 

M. megalantha foi realizada seguindo a metodologia descrita por Howard (1993), com 

algumas modificações. As frações protéicas foram dissolvidas em 1 mL do tampão de 

conjugação (carbonato/bicarbonato 0,05 M, pH 9,5). A essa mistura, foi adicionado uma 

solução de FITC 1 mg/mL (isotiocianato de fluoresceina 10% disperso em celite, 

dissolvido no tampão de conjugação), que perfazia uma proporção de 3 µg de FITC por 

miligrama de proteína. Todo processo foi desenvolvido em vidrarias devidamente 

protegidas da luminosidade e a mistura agitada suavemente por cerca de 1 hora e meia 

em agitador rotativo de tubos “eppendorf”, à temperatura ambiente. Após esse período, 

o conjugado FITC-proteínas foi centrifugado a 10.000 x g por 10 minutos. O 

precipitado (celite) foi desprezado e o sobrenadande (FITC livre + FITC-conjugado) 
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submetido à cromatografia de exclusão molecular em matrix de Sephadex G-25 

(HiTrap
tm

 Desalting, 5 mL, Amersham Pharmacia Biotech), previamente equilibrada 

com NaCl 0,15 M. A eluição do primeiro pico (proteína-FITC) foi feita com a solução 

de equilíbrio, compreendendo em torno de 2,5 mL, considerados após o descarte de 1,5 

mL iniciais. Esse material foi submetido à avaliação da relação FITC-livre /FITC-

proteínas através da razão entre as leituras de absorbâncias a 495 e 280 nm. Em geral, o 

acoplamento é considerado adequado quando essa razão encontra-se entre 0,3 e 0,7 

(HOWARD, 1993). 

Para avaliação da interação das proteínas com a superfície dos esporos foi 

seguida a metodologia descrita por Araújo-Filho (2006). A uma suspensão de esporos 

(10
7
 esporos/mL), foram incubadas as proteína acopladas ao FITC por 

aproximadamente 1 hora, em temperatura de 37 ºC. Após o período de incubação, 

alíquotas da suspensão foram transferidas para lâminas e levadas a microscópio 

fluorescente (“Olimpus System Microscope BX 60”) para visualização de suas 

estruturas. Foram consideradas proteínas aderidas aos esporos quando este se 

encontrava fluorescente em detrimento ao meio. 
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6. Resultados 
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Os resultados obtidos neste trabalho estão divididos em duas partes, de modo a 

possibilitar uma melhor compreensão e análise dos dados. 

 

 A PARTE 1 contém os resultados obtidos com foco na caracterização 

bioquímica e biológica das proteínas totais presentes no látex (PTL) de Marsdenia 

megalantha, enfatizando, em particular, suas propriedades antifúngicas contra Fusarium 

solani. Em adição, essa parte inclui dados da purificação parcial e total de proteínas 

ativas contra esse fungo fitopatogênico. Nesse sentido, o principal foco foi estabelecer 

as etapas de purificação, visando à obtenção de proteínas com atividades relacionadas à 

defesa vegetal, que pudessem estar associadas com a propriedade de inibição do fungo 

em estudo apresentada pelas PTL. 

 

 A PARTE 2 compreende os ensaios biológicos, especificamente os testes com F. 

solani, realizados com proteínas do látex de M. megalantha, e tem como finalidade 

contribuir para o conhecimento do(s) mecanismo(s) de ação dessas proteínas no 

processo de inibição que elas proferem sobre a germinação dos esporos e o crescimento 

do fungo F. solani. Nessa etapa, os experimentos foram conduzidos utilizando-se 

diferentes abordagens que poderiam, também, estar relacionadas com as atividades 

enzimáticas encontradas e descritas na “Parte 1” desse estudo. 



OLIVEIRA, H. P.   Proteínas Antifúngicas do Látex .... 

  

49 

PARTE 1 - Caracterização de Propriedades Biológicas e Físico-

Químicas das Proteínas Totais do Látex de M. megalantha, seguida da 

Purificação de Proteínas Bioativas contra o Fungo F. Solani  

 

 

 

6.1 - Coleta e Processamento do Látex 

 

 

 

 A realização de injúrias sobre o caule e raiz da planta promoveu a exsudação de 

uma pequena quantidade de látex, que apresentou aspecto bastante leitoso e capacidade 

de rápida coagulação. A utilização do tampão Tris-HCl 0,05 M, contendo NaCl 0,15 M, 

pH 8,0, foi eficaz em impedir a coagulação de substâncias presentes no látex, mantendo 

suas características iniciais, isto é, uma aparência leitosa e consistência viscosa. 

 O processamento do látex, conforme descrito em “Métodos”, foi capaz de 

remover substâncias que conferiam cor e viscosidade elevada a essa secreção, 

resultando uma solução incolor, de viscosidade semelhante a da água, que foi 

denominada de proteínas totais do látex (PTL). Característica essa que foi de 

fundamental importância para o procedimento de purificação e realização dos 

bioensaios desenvolvidos no presente trabalho. 

 

 

 

6.2 - Efeito das PTL Sobre a Germinação dos Esporos de F. solani  

 

 

 

 As PTL de M. megalantha se mostraram capazes de inibir a germinação dos 

esporos do fungo F. solani (FIGURA 12). A concentração mínima de proteína capaz de 

inibir totalmente a germinação desse fungo foi 7,06 x 10
-3

 mgP/mL (FIGURA 12f). 

Entretanto, apesar de não ter sido capaz de promover a inibição total dos esporos, a 

fração PTL na concentração de 3,53 x 10
-3

 mgP/mL diminuiu o padrão de germinação  
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FIGURA 12 - Fotomicrografia em microscópio óptico de esporos de Fusarium solani 

após 12 horas de germinação em meio agar batata dextrose. Controles: 

H2O (A) e tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2 (B); Amostra-teste: 

Proteínas totais do látex de Marsdenia megalantha nas concentrações 

de 56,5 x 10
-3

 mgP/mL (C), 28,3 x 10
-3 

mgP/mL (D); 14,1 x 10
-3

 

mgP/mL (E);  7,06 x 10
-3

 mgP/mL (F); 3,53 x 10
-3

 mgP/mL e 1,76 x 

10
-3

 mgP/mL (H). Aumento de 300 X 

(A) (C) (B) 

(E) (D) (F) 

(H) (G) 
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desses esporos, indicando que nessa concentração as proteínas ainda exercem 

algum efeito sobre o fungo (FIGURA 12g). Por outro lado, nenhum efeito das PTL 

sobre a germinação dos esporos de F. solani foi observado após sua incubação na 

concentração de 1,76 x 10
-3

 mgP/mL (FIGURA 12h). 

 

 

 

6.3 - Avaliação de Propriedades Físico-Químicas das PTL  

 

 

 

O processo de purificação de proteínas ativas contra o fitopatógeno F. solani foi 

iniciado a partir das PTL de M. megalantha. Para tal, foi considerada de fundamental 

importância a caracterização físico-química, ainda que geral, dessa fração protéica, 

cujos resultados estão descritos a seguir. 

 

 

 

6.3.1 - Eletroforese em Gel de Poliacrilamida  

 

 

 

6.3.1.1 - Perfil Unidimensional 

 

 

 

 A FIGURA 13 mostra o perfil eletroforético das PTL sob condições 

desnaturantes e em presença ou não de β-mercaptoetanol. Na ausência de β-

mercaptoetanol, bandas protéicas de massa molecular aparente na faixa de 25 a 97 kDa 

foram detectadas. Quando essas proteínas foram submetidas a condições redutoras, uma 

banda intensa na faixa de 25 kDa, com arraste para a região de menor massa molecular, 

foi identificada, indicando que a maioria das proteínas de massas moleculares mais 

elevadas é formada por subunidades protéicas menores. 
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FIGURA 13 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (15%) contendo SDS e revelada 

com nitrato de prata. (1) - Marcadores de massa molecular; (2) e (3) – 

Proteínas totais do látex (3,1 μg) de Marsdenia megalantha na ausência 

e presença de 1% de β-mercaptoetanol, respectivamente. 
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6.3.1.2 - Perfil Bidimensional (2D) 

 

 

 

A FIGURA 14 mostra o perfil eletroforético bidimensional das PTL. A faixa de 

pH em que as proteínas sofreram focalização isoelétrica (gradiente de pH entre 3 – 10) 

indica predominância de proteínas com pI ácidos. As massas moleculares condizem 

com aquelas obtidas no perfil unidimensional. É possível visualizar que as PTL 

apresentam diversas proteínas com massas moleculares similares, que são mascaradas 

ao serem avaliadas em eletroforese realizada em única dimensão. 

 

 

 

6.4 - Avaliação de Atividades Relacionadas à Defesa Vegetal nas PTL 

 

 

 

6.4.1- Atividade Hemaglutinante 

 

 

 

 As PTL de M. megalantha não foram capazes de aglutinar nem eritrócitos de 

coelho, tão pouco eritrócitos humanos pertencentes ao sistema ABO, mesmo após o 

tratamento das células com tripsina, indicando a ausência de hololectinas (TABELA 3). 

 

 

 

6.4.2 - Atividade β-1,3-Glucanásica 

 

 

 

 As PTL de M. megalantha não foram capazes de promover a hidrólise da 

laminarina, nas condições experimentais empregadas, indicando ausência de atividade 

β-1,3-glucanásica (TABELA 3). 
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FIGURA 14 - Mapas de referência das proteínas totais do látex de Marsdenia megalantha. As proteínas (200 µg) foram separadas na primeira 

dimensão utilizando tiras IPG na faixa 3-10. Após eletroforese na segunda dimensão (PAGE-SDS 15%), os géis foram corados 

com “coomassie brilliant blue” G-250 1%, usando o procedimento “blue-silver” (WANG et al., 2007). (A) Imagem sem 

processamento; (B) Imagem processada pelo software image master (ANEXO 1). 
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TABELA 3 - Determinação das atividades hemaglutinante, ß-1,3-glucanásica, 

quitinásica e peroxidásica das proteínas totais do látex de Marsdenia 

megalantha 

  

Atividade Proteínas Totais do Látex 

  

Hemaglutinante (UH/mgP)
a
 Não detectada 

ß-1,3-Glucanásica (UAG/mgP)
b
 Não detectada 

Quitinásica (ηKatal/mgP)
c
 159,88  3,76 

Peroxidásica (UAPox/mgP)
d
   26,11  5,31 

Proteolítica (UAP/mgP)
e
               4,6 x 10

3 
 753 

a
 Unidade de Hemaglutinação (UH) – Inverso da maior diluição ainda capaz de aglutinar 

eritrócitos. 

b
 Unidade de Atividade Glucanásica (UAG) – Liberação de glucose por mgP. 

c
 ηKatal - ηM de açúcar liberado por segundo. 

d
 Unidade de Atividade Peroxidásica (UAPox) – Quantidade de enzima requerida para 

produção de 1 µM de tetraguaiacol/minuto. 

e
 Unidade de Atividade Proteolítica (UAP) – Liberação do corante “azo” sob proteólise 

(Abs. 420 nm). 
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6.4.3 - Atividade Quitinásica 

 

 

 

 As PTL de M. megalantha apresentaram atividade quitinásica correspondente a 

159,88  3,76 ηKat/mgP, indicando a capacidade dessas proteínas em hidrolizar quitina, 

um biopolímero de N-acetil-D-glucosamina (TABELA 3). 

 

 

 

6.4.4 - Atividade Peroxidásica 

 

 

 

As PTL de M. megalantha apresentaram atividade peroxidásica correspondente a 

26,11  5,31 UAPox/mgP (TABELA 3). A revelação do gel de poliacrilamida para 

detecção de atividade peroxidásica indicou a presença de duas bandas diferenciadas 

com atividade peroxidásica, de massas moleculares em torno de 67 e 50 kDa (FIGURA 

15b). Quando as mesmas proteínas foram submetidas à corrida eletroforética em 

condição nativa (sem SDS), a atividade peroxidásica ficou restrita a apenas uma banda 

protéica, a de 67 kDa (FIGURA 15a). 

 

 

 

6.4.5 - Atividade Proteolítica 

 

 

 

As PTL de M. megalantha foram capazes de degradar a azocaseína, promovendo 

liberação do corante “azo”, evidenciando atividade proteolítica, que correspondeu a 4,6 

x 10
3 
 753 UAP/mgP (TABELA 3).  

 Pelo método qualitativo de detecção de atividade proteolítica em gel de 

poliacrilamida, foi detectada a presença de duas bandas protéicas com propriedades 
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FIGURA 15 - Zimograma de atividade peroxidáxica após eletroforese em gel de 

poliacrilamida (15%) das proteínas totais do látex (3,1 μgP) de 

Marsdenia megalantha.  (A) e (B) correspondem aos zimogramas após 

corrida eletroforética em condição nativa e desnaturante, 

respectivamente.  

(A) (B) 
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proteolíticas nas PTL (FIGURA 16). Quando essas proteínas foram tratadas 

quimicamente com dois inibidores de enzimas proteolíticas, E64, um inibidor de 

proteases cisteínicas e o PMSF (fenilmetilsulfonilfluoreto), inibidor serínico (raias 2 e 3 

respectivamente), uma alteração nas bandas protéicas foi detectada, indicando a 

presença de diferentes tipos de proteínas com habilidade de degradar outras proteínas no 

látex de M. megalantha. 

 

 

 

6.5 - Purificação de Proteínas Ativas contra o Fungo Fusarium solani  

 

 

 

6.5.1 - Cromatografia de Troca Iônica em Matriz de Resource-Q, Acoplada ao Sistema 

de FPLC 

 

 

 

 As PTL de M. megalantha após serem submetidas à cromatografia de troca 

iônica em matriz de Resource-Q, acoplada ao sistema de FPLC, apresentaram o perfil 

cromatográfico mostrado na FIGURA 17. Utilizando um tampão com pH levemente 

ácido, acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2, foi possível a separação das PTL em duas 

frações protéicas distintas. A primeira delas, denominada de “Fração não Retida na 

Resource-Q”, abreviada como FnRq, foi obtida com o próprio tampão de equilíbrio. A 

segunda, denominada de “Fração Retida na Resource-Q”, ou simplesmente FRq, foi 

recuperada apos eluição das proteínas ligadas à matriz com o tampão de equilíbrio 

acrescido de NaCl 0,2 M.  

A FIGURA 18 mostra os perfis eletroforéticos das frações protéicas resultantes 

da cromatografia de troca iônica em matriz de Resource-Q. Como demonstrado, FnRq e 

FRq exibem diferenças na distribuição de bandas protéicas, evidenciando a eficácia 

dessa cromatografia no processo de purificação. 
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FIGURA 16 - Zimograma de atividade proteásica após eletroforese em gel de 

poliacrilamida (15%) das proteínas totais do látex, PTL, (3,1 μgP) de 

Marsdenia megalantha.  (1) - PTL; (2) - PTL na presença E64, um 

inibidor de proteases cisteínicas e (3) - PTL na presença de 

fenilmetilsulfonilfluoreto, um inibidor de proteases serínicas. 
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FIGURA 17 - Perfil cromatográfico das proteínas totais do látex de Marsdenia 

megalantha (150 μgP) em coluna de Resource-Q (2 x 2 cm), acoplada 

ao sistema de FPLC, equilibrada com tampão acetato de sódio 0,050 

M, pH 5,2, e eluída com NaCl (0,2 e 1,0 M). Fluxo: 0,5 mL/min; 

Frações: 1,5 mL/tubo. 
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FIGURA 18 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (15%) na presença de SDS, 

revelada com nitrato de prata, das frações protéicas obtidas após 

cromatografia das proteínas totais do látex (PTL) de Marsdenia 

megalantha em matriz de Resource-Q, acoplada ao sistema de FPLC. 

(1) – Marcadores de massa molecular; (2) – PTL;  (3) - Proteínas não 

retidas na Resource-Q (FnRq) e (4) - Proteínas retidas na Resource-Q 

(FRq), eluídas com tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2 contendo 

NaCl 0,2 M.  
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6.5.1.1 - Avaliação de Atividades Relacionadas à Defesa Vegetal nas Frações Oriundas 

da Resource-Q  

 

 

 

 Baseado nas atividades associadas às PTL de M. megalantha, isto é, quitinásica, 

peroxidásica e proteásica, conforme já descritas no presente trabalho, sua distribuição 

nas frações protéicas (FnRq e FRq) obtidas após cromatografia em matriz de Resource-

Q  foi averiguada.  

 Em relação à atividade quitinásica, foi observada que frações protéicas não 

retidas e retidas na Resource-Q foram capazes de hidrolisar quitina em N-acetil-

glucosamina (FIGURA 19). Esse fato demonstra que as PTL de M. megalantha incluem 

diferentes tipos de quitinases.  

Quanto à atividade peroxidásica, foi mostrado por colorimetria que, similarmente 

ao ocorrido com as quitinases, ambas as frações da Resource-Q se apresentaram 

positivas (FIGURA 20), embora a predominância tenha sido visualizada na FnRq. 

Corroborando com esses dados, o zimograma revelado para atividade peroxidásica 

indicou a prevalência dessa atividade na FnRq (FIGURA 21). Ainda que o ensaio 

colorimétrico tenha mostrado a presença de atividade peroxidásica na FRq, essa 

atividade não foi evidenciada no zimograma (FIGURA 21). 

Em adição às atividades já descritas, FnRq e FRq apresentaram atividade 

proteásica, tendo sido constatada por ensaio colorimétrico e zimograma (FIGURAS 22 

e 23). O zimograma permitiu a visualização de diversas proteínas com capacidade de 

degradar a gelatina contida no gel de eletroforese. Pelos dados obtidos, foi percebido 

que FnRq concentra uma maior atividade proteolítica, predominando na subida do pico.   
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FIGURA 19 - Determinação de atividade quitinásica ao longo da cromatografia de 

troca iônica em matriz de Resource-Q, acoplada ao sistema de FPLC. 

A linha em laranja está relacionada à presença de atividade quitinásica. 

   ηKatal - ηM de açúcar liberado por segundo. 
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FIGURA 20 - Determinação de atividade peroxidásica ao longo da cromatografia de 

troca iônica em matriz de Resource-Q, acoplada ao sistema de FPLC. 

A linha em azul claro está relacionada à presença de atividade 

peroxidásica. 

Unidade de Atividade Peroxidásica (UAPox) – Quantidade de enzima 

requerida para produção de 1 µM de tetraguaiacol/minuto. 
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FIGURA 21 - Zimograma de atividade peroxidáxica após eletroforese em gel de 

poliacrilamida (15%) das frações protéicas obtidas na cromatografia 

em matriz de Resource-Q, acoplada ao sistema de FPLC. Os números 

indicados no zimograma referem-se às frações (1,5 mL) obtidas na 

cromatografia de troca iônica (figura inscrita). Raias (2) e (3) 

representam à fração protéica não retida e Raia (7) refere-se à fração 

protéica retida. As setas indicam detecção de atividade peroxidásica. 
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FIGURA 22 - Determinação de atividade proteásica ao longo da cromatografia de troca 

iônica em matriz de Resource-Q, acoplada ao sistema de FPLC. A 

linha em roxo está relacionada à presença de atividade proteásica.  

Unidade de Atividade Proteolítica (UAP) – Liberação do corante “azo” 

sob proteólise (Abs. 420 nm). 
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FIGURA 23 - Zimograma de atividade proteásica após eletroforese em gel de 

poliacrilamida (15%) das frações protéicas obtidas na cromatografia 

em matriz de Resource-Q, acoplada ao sistema de FPLC. Os números 

indicados no zimograma referem-se às frações (1,5 mL) obtidas na 

cromatografia de troca iônica (figura inscrita). Raias 2 e 3 representam 

à fração protéica não retida e Raia 7 refere-se a fração protéica retida 

na cromatografia de troca iônica. As setas indicam detecção de 

atividade proteásica. 
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6.5.1.2 - Avaliação de Presença de Atividade Antifúngica nas Frações Oriundas da 

Cromatografia em Resource-Q, Acoplada ao FPLC  

 

 

 

 A avaliação de atividade antifúngica das frações provenientes da cromatografia 

de troca iônica em matriz de Resource-Q está mostrada na FIGURA 24. O efeito 

inibitório sobre a germinação dos esporos de F. solani ficou restringido a FnRq, tendo 

sido observado mesmo a uma concentração muito baixa (22 µgP/mL), indicando seu 

elevado potencial inibitório (FIGURA 24b).   

 

Em decorrência da atividade antifúngica verificada apenas na FnRq, esta foi 

selecionada para dar continuidade às etapas de purificação da(s) proteína(s) com ação 

antifúngica. 

 

 

 

6.5.2 - Cromatografia de Exclusão Molecular em Matriz de Superose-12 HR 10/30, 

Acoplada ao Sistema de FPLC   

 

 

 

 A FnRq após ser submetida à cromatografia de exclusão molecular em matriz de 

Superose-12 HR 10/30, acoplada ao sistema de FPLC, apresentou dois picos protéicos, 

denominados de S1 e S2 (FIGURA 25). 

Por eletroforese em gel de poliacrilamida, foi visualizada em S1 apenas uma única 

banda protéica, com massa molecular aparente em torno de 67 kDa. O tratamento da 

fração S1 com o agente redutor β-mercaptoetanol promoveu uma pequena alteração na 

massa molecular dessa proteína, resultando na diminuição de sua mobilidade, o que  
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FIGURA 24 - Fotomicrografia em microscópio óptico de esporos de Fusarium solani 

após 12 horas de germinação em água. (A) Tampão acetato de sódio 

0,05 M, pH 5,2; (B) Tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2 contendo 

NaCl 0,2 M; (C) Fração não retida na Resource-Q (22 µgP/mL) e (D) 

Fração retida na Resource-Q (30 µgP/mL). Aumento 400 X. 
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FIGURA 25 - Perfil cromatográfico das proteínas não retidas na matriz de Resource-Q, 

após cromatografia em coluna de Superose-12 HR 10/30 (30 x 2 cm), 

acoplada ao sistema de FPLC,  equilibrada com tampão acetato de 

sódio 0,050 M, pH 5,2. Fluxo: 0,3 mL/min; Frações: 1,0 mL/tubo. 
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sugere a existência de resíduos de cisteína internos (FIGURA 26). Já S2 apresentou 

diversas bandas protéicas, com massa molecular variando entre 30 e 15 kDa (FIGURA 

27), indicando a ineficácia dessa coluna na separação de proteínas com massa molecular 

nessa faixa e nas condições em que foi proferida a cromatografia.  

Devido à pureza do material denominado como S1, uma única banda protéica 

visualizada por revelação com prata, foi tentada a determinação de sua sequência NH2-

terminal por degradação de Edman. Os dados obtidos sugerem que o NH2-terminal está 

bloqueado, não tendo sido possível a determinação dos primeiros aminoácidos. Todavia, 

a partir do quinto aminoácido até o décimo sexto, uma seqüência foi obtida, 

representada por “F P I A N G F R I I P E”. Essa seqüência mostrou uma baixa 

similaridade com outras proteínas que tiveram suas seqüências determinadas e 

depositadas em diferentes bancos de dados, não permitindo inferir nenhuma 

classificação, ou mesmo função biológica, baseada nesse dado. 

 

 

 

6.5.2.1 - Avaliação de Atividades Relacionadas à Defesa Vegetal nos Picos Protéicos 

Oriundos da Superose-12 HR 10/30  

 

 

 

 Quando avaliado o material proveniente da cromatografia de exclusão molecular 

em matriz de Superose-12 HR 10/30, quanto à presença de atividades relacionadas à 

defesa vegetal, foi encontrada atividade quitinásica na fração S2 (FIGURA 28). 

Uma outra atividade detectada foi a peroxidásica. Todavia, diferentemente do 

descrito para a(s) quitinase(s), essa atividade foi evidenciada apenas em S1, tendo sido 

detectada por ensaio colorimétrico (FIGURA 29) e zimograma (FIGURA 30). A 

visualização do zimograma demonstra que, embora bastante fraca, a atividade 

peroxidásica foi observada na região que corresponde exatamente ao valor de massa 

molecular da banda única encontrada em PAGE-SDS, ao ser revelado por nitrato de 

prata (67 KDa).  
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FIGURA 26 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (15%) na presença de SDS, 

revelada com nitrato de prata, do primeiro pico protéico (S1) obtido na 

cromatografia de exclusão molecular em matriz de Superose-12 HR 

10/30, acoplada ao sistema de FPLC. Raia (1) - Marcadores de massa 

molecular; Raias (2) e (3) - S1 na ausência e na presença de β-

mercaptoetanol 2%, respectivamente. 
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FIGURA 27 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (15%) na presença de SDS, 

revelada com nitrato de prata, do segundo pico protéico (S2) obtido na 

cromatografia de exclusão molecular em matriz de Superose-12 HR 

10/30, acoplada ao sistema de FPLC. Raia (1) - Marcadores de massa 

molecular; Raias (2), (3) e (4) representam as frações (1 mL) 

compreendendo o pico protéico, dispostas em ordem temporal. 

97,0 
 
 

 

67,0 
 
 
 

45,0 
 
 
 

 
 

29,0 
 

 
 

 
 

20,1 

 

 

 

 

 

   1         2         3          4 



OLIVEIRA, H. P.   Proteínas Antifúngicas do Látex .... 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 - Atividade quitinásica (em amarelo) demonstrada no perfil 

cromatográfico obtido em matriz de Superose-12 HR 10/30 (30 x 2 

cm), acoplada ao sistema de FPLC,  equilibrada com tampão acetato de 

sódio 0,050 M, pH 5,2. Amostra: Fração não retida na Resource-Q; 

Fluxo: 0,3 mL/min; Frações: 1,0 mL/tubo. Figura inscrita: PAGE-SDS 

evidenciando as proteínas contidas na fração S2. 
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FIGURA 29 - Atividade peroxidásica (em vermelho) demonstrada no perfil 

cromatográfico obtido em matriz de Superose-12 HR 10/30 (30 x 2 

cm), acoplada ao sistema de FPLC,  equilibrada com tampão acetato de 

sódio 0,050 M, pH 5,2. Amostra: Fração não retida na Resource-Q; 

Fluxo: 0,3 mL/min; Frações: 1,0 mL/tubo. Figura inscrita: PAGE-SDS 

evidenciando as proteínas contidas em S1.  
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FIGURA 30 - Zimograma de atividade peroxidásica após eletroforese em gel de 

poliacrilamida (15%) do primeiro pico (S1) obtido na cromatografia 

em matriz de Superose-12 HR 10/30, acoplada ao sistema de FPLC. 

Raia (1) representa as proteínas totais do látex e (2) refere-se a S1. A 

seta indica presença de atividade peroxidásica. 
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Não foi possível a detecção de atividade proteolítica em nenhum dos picos 

protéicos obtidos da cromatografia em matriz de Superose-12 HR 10/30, à despeito do 

material aplicado (FnRq)  a essa coluna ter apresentado tal atividade. 

 

 

 

6.5.2.2 - Avaliação de Presença de Atividade Antifúngica nas Frações Oriundas da 

Superose-12 HR 10/30 

 

 

 

 A avaliação da atividade antifúngica das frações provenientes da cromatografia 

de exclusão molecular em matriz de Superose-12 HR 10/30, acoplada ao sistema de 

FPLC, está mostrada na FIGURA 31. Ambos S1 e S2 apresentaram efeito inibitório 

sobre a germinação dos esporos de F. solani, ainda que em concentrações muito baixas 

(36 µgP/mL e 123 µgP/mL, respectivamente), indicando um grande potencial inibitório 

dessas proteínas, bem como a presença de mais de uma proteína bioativa contra F. 

solani no látex de  M. megalantha. 
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FIGURA 31 - Fotomicrografia em microscópio óptico de esporos de Fusarium solani 

após 12 horas de germinação em água. (A) Tampão acetato de sódio 

0,05 M, pH 5,2; (B) Primeiro pico da Superose-12 HR 10/30 (S1) e (C) 

Segundo pico da Superose-12 HR 10/30 (S2). Figuras inscritas: PAGE-

SDS de S1 (B) e S2 (C).  Aumento 350 X. 

(A) 

(C) 

(B) 
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PARTE 2 – AVALIAÇÃO DO(S) MECANISMO(S) DE AÇÃO ANTIFÚNGICA 

DAS PROTEÍNAS DO LÁTEX DE M. megalantha PARA F. solani 

 

 

 

Para determinação do(s) mecanismo(s) de ação antifúngica das proteínas do 

látex de M. megalantha, foram utilizadas duas amostras que se mostraram ativas contra 

o fungo F. solani e, também, apresentaram maior rendimento protéico, um fator 

limitante para realização de muitas atividades pretendidas. Essas amostras 

compreenderam as proteínas totais do látex (PTL) e a fração não retida na matriz de 

Resource-Q (FnRq). A utilização das amostras citadas, em detrimento das que 

apresentaram maior grau de pureza, permitiu uma avaliação geral dos possíveis 

mecanismos de ação dessas proteínas envolvidos na inibição do fungo. 

 

 

 

6.6 - Avaliação do(s) Mecanismo(s) de Ação de Proteínas do Látex Contra o Fungo 

F. solani  

 

 

6.6.1 - Avaliação dos Efeitos de Proteínas do Látex Sobre a Acidificação do Meio em 

esporos de F. solani 

 

 

 

Foi avaliado o efeito da FnRq sobre a acidificação do meio estimulada por 

glicose em esporos de F. solani. Através desse ensaio, foi possível determinar a eficácia 

dessas proteínas em inibir a liberação de H
+
 para o meio extracelular, decorrente da 

ação da entrada de glucose nos esporos. As variações na concentração de prótons (H
+
) 

nas culturas controle (Tris-HCl 0,005 M, pH 7,2) e em presença de FnRq (3,25 

µgP/mL) foram [H
+
] = 4,9397 x 10

-3
 e [H

+
] = 2,4922 x 10

-3
, respectivamente, 

indicando uma inibição de 50,4% pelas proteínas do látex (FIGURA 32). 
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FIGURA 32 – Interferência da FnRq sobre a acidificação do meio estimulada por 

glucose 0,5 M em esporos de Fusarium solani (10
7
 esporos/mL). Os 

valores iniciais de pH das culturas foram padronizados em 100, de 

forma a permitir a comparação entre os tratamentos. (■) – Tris-HCl 

0,005 M, pH 7,2 (controle); (▲) – Fração não retida na matriz de 

Resource Q (3,25 µgP/mL). As barras em vermelho indicam variação 

de prótons (H
+
) nos tratamentos. 
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6.6.2 - Avaliação da Capacidade de Proteínas do Látex em Induzir a Produção de 

Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) em Esporos de F. solani  

 

 

 

A capacidade das PTL e da FnRq em induzir a produção de EROs foi avaliada e 

os resultados obtidos estão mostrados na FIGURA 33. As setas em vermelho indicam a 

existência de precipitado de coloração marrom escura, proveniente da reação entre o 

composto DAB e as EROs formadas no interior dos esporos, quando incubadas com as 

PTL (77,5 µgP/mL) e com a FnRq (42,5 µgP/mL) (FIGURA 33a e 33b). 

Diferentemente, quando os esporos de F. solani foram incubados com tampão acetato 

de sódio 0,05 M, pH 5,2, não foi observada a formação de precipitados em seu interior.  

 

 

 

6.6.3 - Avaliação do Efeito de Proteínas do Látex Sobre a Permeabilidade da Membrana 

dos Esporos de F. solani 

 

 

 

Os resultados do ensaio de permeabilização de membrana utilizando iodeto de 

propídio estão mostrados na FIGURA 34. As PTL (77,5 µgP/mL) e a FnRq (42,5 

µgP/mL) mostraram-se capazes de promover um aumento na permeabilidade da 

membrana dos esporos de F. solani, permitindo a entrada do composto iodeto de 

propídio no interior da célula e, assim, sua interação com as moléculas de ácido 

nucléico, liberando fluorescência (FIGURA 34b e 34c). Diferentemente do observado 

com proteínas do látex, a incubação dos esporos com acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2 

(controle) não resultou no aparecimento de fluorescência (FIGURA 34a). 



OLIVEIRA, H. P.   Proteínas Antifúngicas do Látex .... 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33 – Fotomicrografia em microscópio óptico de esporos de Fusarium solani 

na presença de 3,3’-diaminobenzidina (DAB) 0,5 mg/mL, após 1 hora 

de incubação, e proteínas do látex de Marsdenia megalantha.  (A) - 

Tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2; (B) - Proteínas totais do látex 

(77,5 µgP/mL) e (C) - Fração não retida na matriz de Resource Q (42,5 

µgP/mL). As setas indicam a presença do precipitado escuro no interior 

dos esporos. Aumento 600 X. 

(A) 

(C) 

(B) 
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FIGURA 34 – Fotomicrografia em microscópio óptico de esporos de Fusarium solani 

na presença de iodeto de propídio 1 µM, após 30 minutos de 

incubação, e proteínas do látex de Marsdenia megalantha.  (A) - 

Tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2; (B) - Proteínas totais do látex 

(77,5 µgP/mL) e (C) - Fração não retida na matriz de Resource Q (42,5 

µgP/mL). A coloração avermelhada indica alterações na 

permeabilidade das membranas dos esporos. Aumento 600 X. 

(A) (C) (B) 
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6.6.4 - Avaliação da Capacidade de Interação de Proteínas do Látex com a Superfície 

dos Esporos de F. solani  

 

 

 

 As proteínas contidas na FnRq foram submetidas à conjugação com 

isotiocianato de fluoresceína (FITC). Essa fração protéica foi selecionada por se 

apresentar mais purificada em relaçãp às PTL, conservando uma potente atividade 

contra o fungo F. solani. Após as etapas envolvidas no processo de conjugação, foi 

determinada a relação FITC-livre/FITC-proteína, que correspondeu a 0,45, indicando 

um acoplamento adequado entre as proteínas presente na FnRq e o FITC. 

 

 Embora tenha ocorrido um excelente acoplamento entre a FnRq e o FITC, 

quando os esporos de F. solani foram incubados com a FnRq-FITC (100 µgP/mL) não 

foi evidenciada qualquer aderência a suas superfícies celulares. 
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7. Discussão 
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O presente trabalho relata a presença de proteínas antifúngicas no látex de 

Marsdenia megalantha, uma espécie adaptada a severas condições climáticas, 

envolvendo escassez de água e temperaturas elevadas (GOYDER e MORRILO, 1994). 

As proteínas totais existentes no látex foram submetidas à purificação através de 

diferentes cromatografias. Também foi investigado o mecanismo de ação de tais 

proteínas no processo de inibição da germinação de esporos de um fungo, considerado 

neste trabalho como modelo, o fitopatógeno Fusarium solani.  

 Para o alcance dos objetivos pretendidos, foi necessária a coleta do látex de 

caule e raiz dessa espécie, seguida de seu processamento, pois as propriedades 

apresentadas pelo látex em sua forma bruta, aspecto leitoso e viscosidade elevada, 

teriam impossibilitado muito dos procedimentos realizados, tais como filtração e 

dosagens colorimétricas. Nesse contexto, de fundamental importância foi a utilização do 

tampão Tris-HCl 0,05 M, contendo NaCl 0,15 M, pH 8,0, pois foi eficaz em inibir a 

coagulação dos compostos de isopreno presentes no látex. Esses compostos, em sua 

maioria são carregados negativamente que, uma vez expostos às proteínas específicas 

carregadas positivamente, presentes em organelas especializadas nos laticíferos, 

coagulam rapidamente. A coagulação, no aspecto fisiológico, é extremamente 

importante para a planta, pois realiza “cicatrização” imediata do ferimento 

(SOEDJANAATMADJA, 1995; KEKWICK, 2001; HELMUS, 2005). Entretanto, esse 

processo natural inviabilizaria a obtenção das proteínas presentes nessa secreção, devido 

à diminuição drástica de sua solubilidade. Após o processamento do látex bruto adotado 

nesse trabalho, foi obtido um material protéico de aspecto límpido e viscosidade 

semelhante a da água. Oliveira (2006) já havia demonstrado que esse tipo de 

processamento era extremamente eficaz na separação dos compostos de isopreno 

(borracha) das proteínas totais do látex (PTL) em M. megalantha. Processamentos 

similares foram verificados em outras espécies vegetais laticíferas, tais como Calotropis 

procera, Hevea brasiliensis e Sobertia acuminata (YEANG, 2002; SRITANYARAT et 

al., 2006; FREITAS, 2007; DAMIEN, 2008).   

 Oliveira (2006) já havia relatado a atividade inibitória na germinação de esporos 

de fungos das PTL. Porém, havia ainda a necessidade de que fosse determinada a 

concentração inibitória mínima, a fim de que fosse demonstrado o real potencial 

antifúngico do látex de M. megalantha. Nesse aspecto, foi observada uma excelente 

atividade antifúngica associada às PTL, a qual foi capaz de inibir a germinação do 
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fungo F. solani mesmo na concentração de 7,06 x 10
-3

 mgP/mL (FIGURA 12f). A 

potente inibição da germinação dos esporos exibida pelas PTL é totalmente atribuída 

aos seus constituintes protéicos, já que o tratamento térmico dessas proteínas foi capaz 

de abolir completamente a atividade antifúngica (OLIVEIRA, 2006). 

As propriedades do látex sobre fungos são bastante estudadas. O látex de H. 

brasiliensis, devido à sua importância econômica, foi amplamente estudado, sendo de 

conhecimento geral que muitas das proteínas que o compõe apresentam importantes 

atividades antifúngicas (BEINTEMA, 1995; CHURNGCHOW et al., 1995; 

KEKWICK, 2001; GIORDANI et al., 2002). Efeitos deletérios para fungos têm sido 

relatados para látex de outras espécies, como exemplos Euphorbia characias, Manihot 

glaziovii, Lactuca sativa, Asclepias curassavica e Carica papaya (MOULIN-

TRAFFORT et al., 1990; PEREIRA et al., 1998; GIORDANI et al., 2001). 

O perfil eletroforético unidimensional das PTL de M. megalantha (FIGURA 13) 

revelou um número razoavelmente pequeno de bandas protéicas presentes nessa fração 

(em torno de 10 bandas protéicas). Quando esse mesmo material foi submetido aos 

efeitos do -mercaptoetanol, um agente redutor, uma banda única concentrada na faixa 

de 25 kDa, com um arraste para a região de massa molecular mais baixa, foi detectada, 

indicando que essas proteínas de massas moleculares mais elevadas são formadas por 

subunidades protéicas menores.  

A análise bidimensional das proteínas contidas nas PTL (FIGURA 14), por outro 

lado, demonstra que essa fração contém diversos tipos de proteínas que, embora 

apresentem massas moleculares compatíveis com as da unidimensional, apresentam 

diferentes pIs, que ocorrem predominantemente na região ácida da escala de pH 

(ANEXO 1). Esse perfil de pIs ácidos, apresentado pelas PTL de M. megalantha é 

semelhante aos perfis 2D de proteínas encontrados em outras espécies laticíferas, como 

exemplos em H. brasiliensis (POSCH, 1996) e Papaver somniferum (DECKER et al., 

2000). Esse fato é atribuído, principalmente, à necessidade de manutenção de um 

ambiente bioquímico ácido para engatilhar as reações de polimerização da borracha, no 

momento e local da injúria (KEKWICK, 2001).  

Em relação às determinações de atividades associadas às PTL, a incapacidade de 

tais proteínas de aglutinar eritrócitos de coelho e humano (sistema ABO), tratados ou 

não com tripsina (TABELA 3), não pode ser considerada como um parâmetro definitivo 

indicativo da ausência de proteínas com características de lectinas. Isso se refere ao fato 

de que há proteínas pertencentes a esta classe que apresentam apenas um sítio de ligação 
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a carboidratos (merolectinas), não sendo capazes, portanto, de aglutinar eritrócitos em 

um ensaio de hemaglutinação (PEUMANS e VAN DAMME, 1995), como o realizado 

no presente trabalho. Um outro motivo para não se descartar a presença de lectinas no 

material em estudo é decorrente de relatos na literatura que reportam a existência de 

uma proteína no látex de H. brasiliensis, que induz agregação e coagulação de 

partículas de borracha no momento da ruptura do laticífero (WITITSUWANNAKUL et 

al., 2008a,b) e, em particular, da presença de lectinas em látex de várias espécies 

vegetais (STIRPE et al, 1993; BEINTEMA, 1994). 

Uma outra atividade não detectada nas PTL foi a β-1,3-glucanásica (TABELA 

3). Essa atividade é, freqüentemente, associada a uma ação antifúngica, devido à sua 

relação com a desestruturação da parede celular dos fungos. A não observação dessa 

atividade no látex de M. megalantha difere dos resultados relatados para látex de outras 

espécies vegetais, como H. brasiliensis (CHURNGCHOW et al., 1995) e M. glaziovii 

(PEREIRA et al., 1998), que apresentaram atividade β-1,3-glucanásica. 

Ao ser avaliada a capacidade das PTL de hidrolisar o polímero de quitina, 

atividade quitinolítica equivalente a 159,88  3,76 ηKat/mgP foi encontrada (TABELA 

3). Esse resultado está em concordância com vários outros relatos, que caracterizam o 

látex de diversas espécies de plantas como ricas fontes de quitinases 

(SOEDJANAATMADJA et al., 1995; AZARKAN et al., 1997). Quando a atividade 

quitinásica determinada no presente trabalho foi comparada àquela de relatos anteriores 

(OLIVEIRA, 2006), foi verificado um aumento de cerca de 10 vezes. Esse fato é devido 

às diferenças entre os indivíduos coletados, haja vista que a coleta dos espécimes é 

realizada em ambiente selvagem e sem condições controladas de interferências bióticas 

e abióticas.  

Fato semelhante, porém de proporções inversas, foi observado para a atividade 

peroxidásica vinculada às PTL de M. megalanta (TABELA 3). A atividade peroxidásica 

determinada foi 26,11  5,31 UAPox/mgP, que corresponde a cerca de 10 vezes menos 

àquela obtida em estudos anteriores (OLIVEIRA, 2006). Porém, ao serem avaliadas as 

características enzimáticas apresentadas no zimograma revelado para peroxidase 

(FIGURA 15a e 15b), pode ser verificado que as bandas protéicas com atividade 

peroxidásica estão em acordo com as observadas nos estudos anteriores, sendo uma 

banda única, de massa molecular elevada, quando em condições de corrida 

eletroforética nativa (FIGURA 15a), e duas bandas distintas, em condições 

desnaturantes (FIGURA 15b).  A presença de proteínas com atividade peroxidásica em 
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látex também foi reportada em mamão (Carica papaya) (PARK et al., 1979), ciúme (C. 

procera) (FREITAS et al., 2007), manga (Mangifera spp) (JOHN et al., 2002) e em 

seringueira (H. brasiliensis) (WITITSUWANNAKUL et al., 1996).  

Além da detecção de atividade proteolítica (4,6 x 10
3 
 753 UAP/mgP) por 

colorimetria (TABELA 3), determinada pela liberação do composto “azo” oriundo da 

degradação da azocaseína, o zimograma específico para proteases revelou a presença de 

duas bandas protéicas com propriedades proteolíticas (FIGURA 16), ratificando a 

existência desse tipo de atividade associada às proteínas do látex. O zimograma revelou 

também que, após a incubação dessas proteases com diferentes tipos de inibidores 

proteolíticos; E64, um inibidor de proteases cisteínicas ou PMSF 

(fenilmetilsulfonilfluoreto), um inibidor serínico, o perfil de bandas enzimáticas foi 

modificado. Essa alteração foi decorrente da inativação diferencial de proteínas 

proteolíticas, indicando a presença de diversos tipos de proteases nas PTL.  

A capacidade proteolítica do látex de diferentes espécies é bastante discutida na 

literatura. DUBEY E JAGANNADHAM (2002) reportaram a purificação de uma 

protease cisteínica do látex de C.  procera, apresentando massa molecular de 28,8 kDa e 

ponto isoelétrico de 9,32, denominada de proceraina. MORCELLE et al. (2004) 

também destacaram atividade proteolítica no látex de Funastrum clausum, evidenciando 

a relação dessa atividade com a propriedade de defesa nos vegetais contra insetos pragas 

e fitopatógenos. A papaína é um outro exemplo bastante clássico de protease, presente 

em frações de látex de C. papaya, na qual estão focados diversos estudos em torno de 

suas atividades biológicas (NITSAWANG, 2006). Ficus sp., H. brasiliensis, 

Manguifera sp. e Morus alba são outros exemplos de espécies que apresentam 

propriedades proteolíticas em seus laticíferos (PARK et al., 1979; SABY JOHN, 2003; 

DEVARAJ et al., 2008; SINGH et al., 2008). A presença dessas proteínas no látex pode 

ser explicada através de suas habilidades em ativar pré-pró-proteínas, que poderiam 

estar envolvidas com o processo de coagulação ou mesmo em mecanismos de 

reconhecimento de patógenos e defesa da planta, podendo, inclusive, atuar diretamente 

como proteínas antifúngicas (HOORN e JONES, 2004; MENDIETA et al., 2006; 

PAGANO et al., 2007). 

De posse do perfil protéico e das características enzimáticas das PTL, foi dado 

início às etapas de purificação de um ou mais dos componentes antifúngicos de origem 

protéica presentes nessa fração. Para tanto, a utilização da cromatografia de troca iônica 

em matriz de Resource-Q, através de seu perfil cromatográfico (FIGURA 17) e da 
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eletroforese das frações protéicas obtidas (FIGURA 18), se mostrou eficaz na separação 

de proteínas  

As frações protéicas não retida (FnRq) e retida na Resource-Q (FRq) foram, então, 

caracterizadas, quanto à presença de atividades enzimáticas relacionadas à defesa, 

inicialmente detectadas nas PTL e quanto a capacidade de inibir a germinação dos 

esporos de F. solani. 

A distribuição das atividades enzimáticas ao longo da cromatografia de troca 

iônica foi avaliada fração a fração (isto é, tubo a tubo), pois para o alcance dos objetivos 

pretendidos, era importante que fosse traçado um perfil enzimático completo de toda 

cromatografia. Com base nas análises colorimétricas, foi verificado que as atividades 

quitinásica, peroxidásica e proteolítica estavam distribuídas diferencialmente na FnRq e 

FRq (FIGURAS 19, 20 e 22, respectivamente).  

Com exceção da atividade quitinásica (FIGURA 19), todas as outras atividades 

ficaram efetivamente concentradas na FnRq. TAIRA et al. (2005) purificaram e 

caracterizaram três diferentes quitinases do látex de Ficus microcarpa, tendo constatado 

que todas apresentavam pIs diferenciados (4,0; 9,5 e >10), embora todas as três 

apresentassem massa molecular em torno de 30 kDa. O padrão de distribuição similar 

de atividade quitinásica ao longo da cromatografia sugere a presença de duas ou mais 

enzimas, com ponto isoelétricos distintos, com capacidade de degradar a quitina em 

monômeros de N-acetil-D-glucosamina. SATO et al. (2009), em um estudo comparativo 

incluindo várias proteínas animais, relacionadas enzimaticamente e geneticamente, 

determinaram que a modificação de alguns poucos aminoácidos na sequência de 

proteínas que apresentam alta similaridade é suficiente para promover alterações 

significativas tanto no ponto isoelétrico, quanto na atividade e função enzimática dessas 

proteínas. 

A diferença entre a atividade peroxidásica detectada na FRq e FnRq chega a ser 

de quatro vezes. O zimograma para peroxidases corrobora com os dados obtidos no 

ensaio colorimétrico, evidenciando a predominância dessa classe enzimática na fração 

que não interagiu com a matriz (FIGURA 21). Esse fato sugere a natureza ácida dessas 

proteínas, haja vista que a separação entre as frações ocorreu no pH 5,2 (tampão acetato 

de sódio 0,05 M). WITITSUWANNAKUL et al. (1996), trabalhando com látex de H. 

brasiliensis, purificaram uma peroxidase com  pI em torno de 3,5 e massa molecular de 

50 kDa.   
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 Similarmente ao que foi verificado com a atividade peroxidásica, a atividade 

proteolítica ficou concentrada na FnRq. Porém, diferentemente do observado no 

zimograma para peroxidase, foi visualizada uma fraca atividade  no zimograma para 

protease quando considerada a FRq (FIGURA 23). A presença de diferentes proteases 

no látex de M. megalantha já havia sido proposta anteriormente nesse mesmo trabalho 

(FIGURA 16), e os resultados obtidos nas frações purificadas corroboram com os 

anteriores. É possível avaliar ainda que, embora relativamente mais fraca, a atividade 

proteásica apresentada pela FRq está distribuída entre, no mínimo, duas distintas 

proteínas de massas moleculares diferentes.  

 Em corroboração com a prevalência de atividades enzimáticas na FnRq, somente 

esta fração foi capaz de inibir a germinação dos esporos do fungo F. solani (FIGURA 

24). Esse resultado, aparentemente, correlaciona a atividade antifúngica com as 

proteínas de defesa detectadas. De fato, quitinases em plantas têm sido amplamente 

relacionadas à defesa vegetal contra fungos (SCHLUMBAUM et al., 1986; ROBERTS 

et al., 1988; LEAH et al, 1991; VERBURG et al., 1991; TAIRA et al., 2005; 

KIRUBAKARAN, 2006; SINGH et al., 2007). Tais proteínas estão classificadas no 

grupo das PR-proteínas (proteínas relacionadas à patogênese) que, além do efeito direto 

no desenvolvimento dos fungos, são capazes de promover a formação de elicitores, que 

poderão ativar mecanismos de defesa de outros órgãos da planta, mesmo quando não 

agredidos pelo patógeno (ISELI et al., 1996). Embora o efeito direto das quitinases 

sobre o crescimento fúngico tenha sido atribuído à clivagem dos polímeros de quitina 

existentes em suas estruturas, há relatos destacando a capacidade de certas quitinases de 

se ligarem à quitina, como a principal propriedade responsável pelos seus efeitos 

deletérios para fungos (THEIS e STAHL, 2003). Tais estudos afirmam que essas 

proteínas seriam capazes de promover deformidades na estrutura de quitina da parede 

celular dos fungos, inibindo o seu crescimento e desenvolvimento natural.  

 A presença de atividade peroxidásica, embora não seja comumente citada na 

literatura como responsável direta pela inibição de fungos, tem sido associada à defesa 

do vegetal contra fitopatógenos, na qualidade de promoverem o espessamento da parede 

celular vegetal, bem como diminuir os efeitos deletérios oriundos da EROs (explosão 

oxidativa) (OLIVEIRA et al., 2004). YE E NG (2002) e CARUSO et al. (2001) 

isolaram e caracterizaram peroxidases de plantas, tendo demonstrado seus efeitos 

diretos sobre o crescimento e germinação de diferentes fungos. Assim, é possível que a 
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presença dessa atividade no látex de M. megalantha possa estar envolvida na sua ação 

contra a germinação dos fungos, como creditado para as peroxidases de plantas. 

Por fim, a presença de proteases na FnRq pode contribuir diretamente para um 

efeito negativo na germinação dos esporos e desenvolvimento das hifas. Estudos 

detalhados da parede celular de vários fungos demonstraram a presença de diversas 

proteínas conjugadas ao esqueleto de carboidratos constituintes dessa estrutura 

(SCHOFFELMEER et al., 1999; THEIS e STAHL, 2003) Essas proteínas estão 

envolvidas com a comunicação celular entre o fungo e o meio, bem como participam da 

interação planta-patógeno (GAUER et al., 1999). SCHOFFELMEER e colaboradores 

(1999) demonstraram que o tratamento proteolítico de esporos e hifas de F. oxysporum 

causou danos severos na integridade da parede celular, bem como na disposição dos 

esqueletos de carboidratos. Tais fatos são indicativos dos efeitos danosos dessa classe 

de proteínas perante o desenvolvimento natural dos fungos, além de serem aptas a 

promover a liberação de elicitores, que podem desencadear uma série de eventos 

fisiológicos, culminando com a resposta sistêmica nas plantas (HOORN e JONES, 

2004).  

Dando prosseguimento ao processo de purificação, FnRq foi concentrada e 

submetida à cromatografia de exclusão molecular em matriz de Superose 12 HR 10/30, 

acoplada ao sistema de FPLC (FIGURA 25). Embora o rendimento cromatográfico 

tenha sido extremamente baixo, foi possível a determinação de duas frações distintas, 

denominadas de S1 e S2, com propriedades diferenciadas tanto em seu perfil 

eletroforético (FIGURAS 26 e 27), quanto na presença das atividades enzimáticas 

avaliadas no presente trabalho.  

 Como visualizado na FIGURA 26, a fração primeiramente eluida da 

cromatografia de exclusão molecular, S1, apresentou-se como uma proteína única, de 

massa molecular aproximada de 67 kDa. Essa banda única, quando na presença de 

agente redutor (β-mercaptoetanol), apresentou perfil semelhante, porém, aparentemente, 

um pouco mais acima. Provavelmente essa diferença entre os dois tratamentos seja 

devido à ruptura de pontes dissulfeto presentes internamente na cadeia da proteína, 

culminando com a diminuição de sua mobilidade eletroforética (PITRE, 2007). Esse 

material (S1), quando submetido à avaliação sobre a presença das diferentes atividades 

enzimáticas até então monitoradas, mostrou apenas a presença de atividade peroxidásica 

(FIGURAS 28 e 29), fato este comprovado pelo zimograma apresentado na FIGURA 



OLIVEIRA, H. P.   Proteínas Antifúngicas do Látex .... 

93 

30, em que foi possível visualizar, embora de forma não muito nítida, a presença de 

atividade peroxidásica. A altura em que aparece essa atividade no gel corresponde 

exatamente àquela da banda única presente na eletroforese, indicando que essa proteína 

se trata de uma peroxidase. Em contrapartida, apesar da pureza dessa proteína de 67 

kDa, dados completos de sua sequência NH2-terminal, por degradação de Edman, não 

foram obtidos. Possivelmente, dado ao possível bloqueio dessa região. CARUSO 

(2001), buscando a determinação da sequência NH2-terminal de uma peroxidase de 

trigo, declarou que a maioria das peroxidases de plantas apresenta essa região bloqueada 

ao sequenciamento por Edman. Porém, em relação a S1, a partir do quinto aminoácido 

até o décimo sexto, a identificação da seqüência foi possível, sendo representada por “F 

P I A N G F R I I P E”. Essa seqüência mostrou baixa similaridade com outras proteínas 

que tiveram suas seqüências determinadas e depositadas em diferentes bancos de dados, 

não permitindo que seja feita qualquer inferência à sua função biológica. 

 Diferentemente ao ocorrido com S1, S2 (segunda fração protéica eluida da 

cromatografia em Superose 12 HR 10/30) mostrou por eletroforese em gel de 

poliacrilamida, na presença de SDS, diversas bandas protéicas, todas situadas em torno 

de 30 e 15 kDa, constituindo-se de fato em uma fração (FIGURA 27). Nessa fração, 

ficou concentrada toda atividade quitinolítica (FIGURA 28). Ainda, em relação às 

atividades monitoradas, é importante salientar que a ausência de atividade proteolítica 

nas frações oriundas da Superose 12 HR 10/30, provavelmente, está ligada à diluição 

das proteínas durante o procedimento cromatográfico, inviabilizando a detecção e  

dosagem dessas enzimas através das técnicas e condições usadas.  

 Quando S1 e S2 foram incubadas com esporos de F. solani, ambas apresentaram 

atividade antifúngica (FIGURA 31). Esse resultado indica que a proteína de 67 kDa é 

genuinamente antifúngica, ocasionando efeitos diretos sobre a germinação dos esporos 

de F. solani. Como exposto anteriormente, ação direta sobre fungos, proveniente de 

peroxidases vegetais, já foi relatada por alguns pesquisadores (YE e NG 2002; 

CARUSO et al., 2001). 

Também foi verificado que mais de um princípio ativo contra fungos está 

presente no látex de M. megalantha, o que explica a sua elevada atividade na inibição 

contra fungos (FIGURA 12 e 24). Efeitos sinergéticos de proteínas são comumente 

relatados para aumentar a resistência de plantas contra fungos em geral (ZHU et al., 

1994; JACH et al., 1995; SRIDEVI, 2008).  
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Na segunda parte do presente trabalho, foi tentado elucidar alguns mecanismos 

de ação das proteínas antifúngicas presentes no látex de M. megalantha. Para tal, foi 

selecionada, principalmente, a FnRq para utilização nos bioensaios, pelos seguintes 

motivos: a) Por tratar-se de uma fração que continha todas as atividades enzimáticas 

presentes no látex total; b) Por apresentar uma preservação da atividade antifúngica e c) 

Por apresentar um rendimento protéico suficiente para a realização dos ensaios.  

Inicialmente, foi investigado o efeito da FnRq na acidificação do meio de 

suspensão de esporos, estimulada por glicose. Como mostrado na FIGURA 32, a 

diferença entre as variações na concentração de prótons [H
+
] mostrou uma inibição de 

cerca de 50% na acidificação pelas proteínas da FnRq.  Essa acidificação é considerada 

um meio indireto de avaliar a atividade H
+
-ATPase em organismos vivos 

(TATSADJIEU et al., 2009). Bombas de próton, mediadas pela atividade H
+
-ATPases, 

utilizam energia como forma crucial de manter a homeostase funcional do pH 

intracelular e a estabilidade osmótica da célula fúngica. A acidificação das suspensões 

de esporos indica a eficiência desse mecanismo, pois a adição de açúcares, em especial 

a glicose, em um meio contendo células vivas em fase estacionária (não crescimento), 

rapidamente induz o transporte dessa molécula por meio dessas bombas de prótons 

(antiporte Glicose-H
+
), promovendo diminuição gradativa do pH externo, com o 

aumento da concentração externa de H
+
 (MONK e PERLIN, 1994; SETO-YOUNG et 

al., 1997; TATSADJIEU et al., 2009). MELO e colaboradores. (2005), avaliando os 

efeitos de uma lectina (LAA) presente em cotilédones de Luetzelburgia auriculata, 

verificaram que essa proteína induzia inibição de fungos, comprometendo o 

funcionamento das bombas H
+
-ATPases. O látex de C. papaya também apresentou 

propriedades inibitórias à acidificação do meio em leveduras (GIORDANI, 1996). 

 FnRq e, também, as PTL foram capazes de induzir a formação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) nos esporos de F. solani (FIGURA 33). Nas células 

fúngicas, esses compostos exibem uma gama de atividades relacionadas, 

principalmente, à sinalização fisiológica interna, bem como ao processo de 

desenvolvimento do fungo (GESSLER et al., 2007).  Esses compostos, quando em 

excesso, também exercem efeitos oxidativos sobre proteínas, lipídios e ácidos nucléicos, 

por vezes desestruturando suas funções, enquadrando a célula em um evento 

denominado de estresse oxidativo, que culmina com a morte celular (HANSBERG e 

AGUIRRE, 1990; NORDBERG e ARNER, 2001). StAPs são proteases purificadas de 

batata (Solanum tuberosum), que apresentam atividade antifúngica contra F. solani, 



OLIVEIRA, H. P.   Proteínas Antifúngicas do Látex .... 

95 

sendo um dos efeitos propostos para ação dessas enzimas, a indução na produção de 

EROs em excesso nos esporos do fungo (MENDIETA et al., 2006; PAGANO et al., 

2007). Esses resultados sugerem que proteases presentes no látex de M. megalantha 

possam estar atuando diretamente no processo de indução de EROs no fungo, 

ocasionando, assim, sua morte. Porém, não pode ser descartada a hipótese de que outra 

proteína presente nessas frações seja, também, responsável por esse efeito nos esporos 

do fungo. 

 Em uma outra avaliação, as proteínas do látex de M. megalantha induziram 

aumento na permeabilidade da membrana dos esporos de F. solani (FIGURA 34). Essa 

alteração na permeabilidade foi acessada com auxílio do iodeto de propídio, um corante 

com alta afinidade para ácido nucléico (DNA), que facilmente penetra em células com a 

membrana plasmática comprometida. A permeabilidade das membranas biológicas é um 

fator crucial na manutenção das condições celulares. Alterações mínimas em sua 

estrutura acarretam grandes modificações no metabolismo e fisiologia das células 

(ABADA et al., 1995), além de promover distorções na transdução de sinais do meio 

externo para o interior celular (DEACON, 1997). Dentre as atividades enzimáticas 

apresentadas nas proteínas do látex de M. megalantha, as quitinases e proteases podem 

ser fundamentais na indução desse efeito sobre a membrana do fungo. Alterações 

causadas por essas proteínas na parede celular dos esporos podem permitir o acesso de 

outras proteínas capazes de danificar as estruturas membranosas da célula, ou até de 

promover uma desorganização estrutural dos lipídios, apenas pela degradação 

ocasionada na parede celular. As proteases podem, inclusive, atuar em proteínas 

inseridas na membrana celular, gerando efeitos diversos (SCHOFFELMEER et al., 

1999; THEIS e STAHL, 2003) . 

 Um outro procedimento efetuado foi centrado na avaliação da capacidade de 

proteínas presentes na FnRq de interagirem com a superfície celular dos esporos. 

Porém, foi observado que, muito embora o processo de acoplagem da proteína com o 

composto FITC pareça ter sido adequado, de acordo com parâmetros previamente 

estabelecidos (HOWARD, 1993), não foi possível a visualização de interação das 

proteínas conjugadas com a superfície dos esporos de F. solani. Tal fato pode ser 

atribuído à perda de atividade das proteínas, ocorrida no processo de obtenção do 

conjugado proteína-FITC, em que as condições de pH são bastante elevadas (acima de 

9,0). Essa hipótese pode ser fundamentada tanto no caráter ácido das proteínas do látex 

de M. megalantha (FIGURA 14), bem como nas condições ideais de pH para que as 
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funções normais dos látex possam ser exercidas, levemente ácido (POSCH, 1996; 

DECKER et al., 2000; KEKWICK, 2001). Outra explicação seria a de que essas 

proteínas não apresentam capacidade para interagirem diretamente com a superfície dos 

esporos de F. solani, sendo atribuídos aos outros mecanismos de ação, relatados acima, 

os reais motivos que levaram à inibição desse fungo pelas proteínas do látex de M. 

megalantha.  

 Sendo assim, os dados sugerem que as proteínas do látex de M. megalantha 

atuam em conjunto para causar a inibição da germinação de esporos de F. solani. O 

combinado de atividades enzimáticas, bem como a participação de outras proteínas 

ainda não detectadas, promovem uma gama de efeitos sobre essas células, 

desencadeando vários processos, que culminam com a morte celular, evidenciando, por 

sua vez, o grande potencial biológico do látex dessa espécie ainda tão pouco estudada. 
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8. Conclusão 
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O látex de Marsdenia megalantha mostra ser uma fonte diversificada de 

proteínas com elevada atividade inibitória sobre o fungo Fusarium solani. Associadas a 

essas proteínas foram detectadas atividades quitinásica, peroxidásica e proteásica que, 

possivelmente, através de uma atuação em conjunto respondem pelo acentuado efeito 

antifúngico apresentado pelo látex.  

O procedimento de purificação do(s) componente(s) antifúngico(s) resultou na 

purificação de uma peroxidase, com massa molecular aparente de 67 kDa e seqüência 

NH2-terminal bloqueada, e de uma fração protéica, com massa molecular na faixa de 15 

a 30 kDa, e elevada atividade quitinásica.  

Avaliação dos mecanismos de ação antifúngico, usando esporos de F. solani, 

mostrou que proteínas presentes no látex de M. megalantha são capazes de interferir 

com o funcionamento de bombas de prótons, de induzir a produção de espécies reativas 

de oxigênio e de causar alterações na permeabilidade de membranas, levando a 

mudanças na estrutura e fisiologia do fitopatógeno. 

Como perspectiva futura, os resultados em conjunto sugerem a participação do 

látex de M. megalantha na defesa vegetal, cujos componentes, após uma caracterização 

mais detalhada, são passíveis de serem utilizados como ferramentas no melhoramento 

genético de outras espécies vegetais, com o intuito de minimizar as perdas ocasionadas 

por fitopatógenos. 
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Anexo I: Mapa de referência das proteínas totais do látex de Marsdenia megalantha, 

relacionadas à FIGURA 14 

 

           

SpotID X Y pI MM Intensidade Área Vol %Intensidade %Vol Saliência 
           

           

956 857 386 5,0 79.660 0,04 3,05 0,04 0,32 0,04 51,9 

972 722 441 4,5 72.570 0,08 20,52 0,57 0,75 0,52 75,4 

977 678 453 4,3 71.109 0,08 16,52 0,63 0,74 0,57 75,6 

1004 685 556 4,3 59.720 0,05 1,11 0,01 0,42 0,01 36,2 

1007 773 576 4,7 57.730 0,08 10,66 0,33 0,69 0,30 59,2 

1008 657 587 4,2 56.664 0,16 27,64 1,34 1,43 1,22 99,2 

1009 734 573 4,5 58.024 0,06 9,92 0,18 0,51 0,17 49,4 

1022 727 615 4,5 54.038 0,05 4,43 0,08 0,46 0,07 59,1 

1025 800 620 4,8 53.582 0,04 4,23 0,05 0,38 0,05 45,6 

1053 1275 761 6,9 43.001 0,28 10,36 0,37 2,55 0,33 0,0 

1065 1780 839 9,1 39.170 0,13 8,66 0,41 1,14 0,37 148,8 

1081 775 954 4,7 34.137 0,51 69,80 21,74 4,60 19,80 0 

1085 683 931 4,3 35.089 0,64 120,27 36,47 5,79 33,21 0 

1087 1390 1006 7,4 32.078 0,21 34,33 3,90 1,87 3,55 0 

1089 1233 998 6,7 32.387 0,16 33,74 2,12 1,40 1,93 0 

1090 1347 1013 7,2 31.811 0,12 26,37 1,64 1,09 1,50 0 

1095 852 1008 5,0 32.002 0,17 31,10 2,27 1,51 2,07 0 

1107 710 1047 4,4 30.543 0,50 36,37 10,37 4,53 9,45 0 

1113 1032 1083 5,8 29.507 0,22 3,99 0,43 2,01 0,39 333,0 

1116 1462 1094 7,7 29.253 0,12 29,60 1,36 1,07 1,24 79,1 

1117 921 1086 5,3 29.438 0,05 5,41 0,11 0,45 0,10 35,6 

1120 879 1095 5,1 29.230 0,07 8,43 0,21 0,61 0,19 100,5 

1122 990 1098 5,6 29.161 0,24 4,62 0,47 2,21 0,43 659,7 

1123 1072 1098 6,0 29.161 0,27 4,67 0,47 2,46 0,43 815,9 

1125 1504 1092 7,9 29.299 0,08 0,39 0,01 0,73 0,01 34,0 

1126 1025 1102 5,8 29.069 0,22 3,78 0,36 1,95 0,33 290,1 

1129 1018 1113 5,7 28.818 0,17 2,63 0,14 1,51 0,13 45,0 

1133 1104 1150 6,1 27.989 0,06 8,11 0,15 0,57 0,14 43,4 

1142 1615 1230 8,3 26.279 0,19 7,18 0,61 1,67 0,55 0 

1143 1546 1226 8,0 26.362 0,05 3,53 0,10 0,44 0,09 0 

1146 845 1235 5,0 26.175 0,06 7,02 0,10 0,55 0,09 41,2 

1150 1392 1269 7,4 25.483 0,20 16,94 1,23 1,85 1,12 159,2 

1151 1477 1263 7,7 25.604 0,12 8,78 0,38 1,08 0,35 30,7 

1152 1236 1267 6,7 25.523 0,19 13,73 0,88 1,67 0,80 0 

1153 1460 1267 7,7 25.523 0,15 9,59 0,57 1,34 0,52 148,6 

1154 720 1243 4,5 26.011 0,09 7,48 0,37 0,83 0,33 0 

1155 1351 1272 7,2 25.423 0,15 14,04 0,92 1,33 0,84 117,6 

1157 980 1273 5,6 25.403 0,11 10,11 0,44 1,02 0,40 136,1 

1159 1529 1276 8,0 25.343 0,03 2,62 0,04 0,25 0,03 32,7 
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SpotID X Y pI MM Intensidade Área Vol %Intensidade %Vol Saliência 
           

           

1160 880 1283 5,1 25.203 0,09 6,08 0,15 0,83 0,13 0,0 

1161 1073 1286 6,0 25.144 0,11 6,27 0,24 0,97 0,22 217,5 

1163 831 1289 4,9 25.084 0,07 4,97 0,11 0,63 0,10 122,9 

1167 1533 1304 8,0 24.789 0,13 16,34 0,65 1,18 0,59 69,5 

1168 1612 1311 8,3 24.653 0,30 19,80 1,98 2,75 1,80 333,8 

1169 1074 1313 6,0 24.614 0,08 4,66 0,16 0,75 0,14 160,1 

1185 1018 1407 5,7 22.856 0,08 12,26 0,36 0,71 0,33 93,3 

1186 1073 1415 6,0 22.712 0,11 9,84 0,36 0,96 0,33 174,0 

1190 859 1420 5,1 22.623 0,06 5,47 0,13 0,56 0,12 118,4 

1191 916 1420 5,3 22.623 0,10 6,41 0,17 0,92 0,16 96,7 

1193 1018 1430 5,7 22.445 0,07 5,96 0,16 0,61 0,15 62,3 

1198 1019 1484 5,8 21.510 0,07 15,76 0,31 0,59 0,28 41,8 

1199 1075 1483 6,0 21.527 0,05 9,38 0,16 0,43 0,14 77,1 

1208 864 1543 5,1 20.532 0,17 22,38 1,54 1,57 1,40 246,8 

1216 809 1558 4,8 20.291 0,09 15,55 0,47 0,81 0,43 97,2 

1217 1075 1551 6,0 20.403 0,06 7,14 0,17 0,54 0,15 87,1 

1219 922 1568 5,3 20.132 0,12 9,87 0,45 1,06 0,41 179,8 

1221 974 1574 5,6 20.009 0,20 6,42 0,10 1,81 0,10 37,1 

1224 1017 1574 5,7 20.009 0,09 11,20 0,30 0,78 0,27 111,7 

1225 1074 1574 6,0 20.009 0,06 8,16 0,20 0,58 0,19 88,6 

1230 909 1609 5,3 19.227 0,12 11,72 0,63 1,07 0,57 65,3 

1232 808 1615 4,8 19.096 0,08 6,63 0,14 0,74 0,13 30,1 

1236 940 1628 5,4 18.816 0,05 8,15 0,17 0,49 0,16 48,4 

1241 898 1639 5,2 18.582 0,21 9,03 0,74 1,87 0,68 397,9 

1245 1017 1660 5,7 18.143 0,14 15,78 0,60 1,30 0,54 42,7 

1249 944 1669 5,4 17.958 0,08 10,60 0,33 0,76 0,30 138,1 

1254 783 1693 4,7 17.474 0,14 20,30 0,92 1,26 0,84 84,9 

1258 910 1721 5,3 16.926 0,05 5,19 0,11 0,47 0,10 37,5 

1259 851 1722 5,0 16.907 0,06 10,29 0,21 0,55 0,19 85,6 

1260 836 1724 5,0 16.868 0,06 0,44 0,01 0,50 0,01 43,4 

1262 917 1741 5,3 16.545 0,07 15,28 0,37 0,64 0,33 73,1 

1268 844 1779 5,0 15.845 0,03 7,08 0,07 0,28 0,07 43,9 

1271 760 1795 4,6 15.559 0,18 19,76 1,04 1,61 0,95 182,9 

1273 1710 1798 8,8 15.506 0,06 4,65 0,10 0,51 0,09 0 

1274 1409 1795 7,4 15.559 0,12 2,75 0,10 1,07 0,09 0 

1277 1035 1808 5,8 15.330 0,08 8,57 0,22 0,75 0,20 40,2 

1282 731 1826 4,5 15.019 0,24 7,11 0,55 2,18 0,50 184,5 

1285 1034 1831 5,8 14.934 0,07 7,80 0,21 0,62 0,19 51,5 

1296 739 1886 4,5 14.028 0,49 5,43 0,95 4,43 0,87 1427,1 


